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ΝΎ, ὦ 

«Ἐς ν. ὶ ὦ. να 

᾿ΟΟΝΤΈΝΤΒ 

᾿ ΡΑΘΕ 

ΤΟΝΟῦΚ (ΘΑΡΗΝῚΝ ΑΝῸ ΟΗΠ0ἘἙ:-- 

πον ἐππεΕο τ τς ς: ἀπτολν ἘΠ ποκ μάν ΧΙ 

ΝΠ οτ Ὡς ΕΥΤΟ ἄν ς 91 

ΝΕ ΞΞὈζ τοοτοτὔῦὔοτοτοτότΞΘ ὃ ὔΚὉὐῷς--ότττ- ἐς τ 

ΝΕ ἸὈὔἨὔΥὌὌΑΌ Ὡς πὸ ρροιϑις τς 11 

ΝΈΕΣ ᾿ἜὈἰπήῆῆτ π : ύ ἅς: τρις ν᾽ τ τος 609 

ΝΕ τὰ υ΄:-.΄ τ ς- 12 

ΝΕ -ε,.τ-ὩὉ τ Ὁ 02 τὸ ττξς 18 

ΡῬΡΑΒΤΉΞΒΝΙΟ “--- 

ΓΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΧΊΟΣ ϑθς ρα ον μο Φ Ὁ} 

πε πον πο - ς- νὼ ῳ ἢ; 2 

οι τ τ τ ϑεσδτ Ν Ξι 1}: 

ΤῊΝ ΑἸ ΧΑΝΌΒΙΑΝ ἘΒΟΤῚΟ ΒΑΘΟΜΕΝΤ 9,4 

ΝΠ ΒΟΜΑ͂ΝΟΝ --τΦἘΠ| τς ς τς 982 

ΠΟΡΕΝΌΙΕΧῸΝ ΤΗΝ ΟΒΕΗΚ ΝΟΥΕ,...:. 40] 

ΠΝ ΤῸ ΡΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΝ... . ..-:. 417 

ΙΝΌΕΧ ΤῸ ΡΑΒΤΉΗΒΝΙΌΞ, ΤῊΝ ΑἸ ΧΑΝΌΒΙΑΝ 
ΕΒΟΤΙΟ ΒΑΘΟΜΈΕΝΤΈΤ, ΤῊΝ ΝΙΝΌΚΝ ΒΟΜΑΝΟΕ, 
ΑΝῸ ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ ΟΝ ΤῊΝ ΟΒΕΕΚ ΝΟΥ... 419 



ΤῈ} τι, Ὁ ὅπου ὑπο ΤΥ 800] Ἰονϑίμ, ΠογΘ ὕμοι 

ξοϑάθϑῦ, νμθγθ ὕποι τπδκαϑῦ ὑγ ἤοοϊκς ὕο τϑϑὺ ἂῦ ΠΟΙ. 

ϑοηῳ ο7 δοίοηιον, 1. Ἴ. 

νὶ 



ΙΝΤΗΟΘΌΘΊΤΙΟΝ 

ἘΞ ΙΝ οῦΝ 

ΝΌΤΗΙΝΟ ἴ5 Κπόονῃ οὗ {πε δαΐπου οἵ ὑπὸ αρσίοταίϊα. 
Ηε ἀεβοῦῖθεβ Μυ]Πε πα ἃ5 1ἢ ἢ6 Κπὸν 1ὖ ννῈ]], ἀπα Πα 
τηθηὐοη5 μ6 Ρεου] αγ 165 οὐ ῃ 6 ΓΤ, ϑθίδη νίηθ. Ηξε 
ΓηΔΥ ἢᾶνα ὈΘΘη ἃ 1, 6βθίδη, θα Ὁ 5.0 ἢ ἸοοΔ] οοΟ]οασηρ 

παοεα ποὺ πᾶνε θθθη σαύῃθγεα οἡ {πε βροῦ, ποὺ ἰξ 50, 
Ὀγ ἃ παῖϊνθ. Ηἰβ για πα ἰδηραασα ἅτ ατδδοο- 
ἘἈομηδη ταῦμου ὑπδη Ηδ]]θηϊβίϊο ; ἢ6 ΡγοῦΔὈΪν Κπανν 

νεΥρῚ 5 Βιοοίϊος ὃ; ἰκ6 Βἴγαθο πα 1 μιοῖδη ἢδ ννυυτα5 
ἰη Οτδεκ πᾶ γεὺ θθᾶὺῖβ ἃ ἢογηδῃ πᾶῖηθ. 11] {πε 
αἰσσεῦβ αἰβοονεῦ ἃ ἀαῖεα ραρυταβ- γαρτηθηΐ, τα οΔ ἢ 
ΒΔ Υ ῬΓΟΥ βίο} ]ν ὑμαῦ ΠῈ τηᾶὺ Πᾶνα νυ] τἴθη ἃ5 ΘαυΥ 
ἃ5 ἴῃ6 Ὀερσὶηπίηρ' οὗ {Πε βεοοπα οεηΐαγν δἰζεν ΟΠ γβῦ, 
ΡΓΟΌΔΌΙΪν ποῦ το ἢ ἰαΐθν ὑπᾶπῃ ὑΠ6 θεοὶ πηΐϊηρ οὗ ἐπε 
{Π1γα. 
Το οὗ Γοηριιθ᾽ οΠαγδοΐθυβ οοηπθοῦ Πΐη,, ᾿πα] δοῦν 

αὖ Ἰεαϑῦ, στ ἐπα Ναὰνν Οομηθαν, ἀπαῦῖμο ἐπε ραᾶγαβῖξε, 

δ ηα ΒοΟρΡἤσομΘ ὑπΠ6 πὰ886 γηΠ0 δχροβεα ἴπε ἰηΐαπὺ 
ΠΡ 5.5 [ὐ 1ἰΒ ἴο θὲ ποίβα ὑμὰὺ ἢθ ἂπᾶά Ηογᾶοε, 
ΒΟΠ6 οἵ ψΠΟΒ6 ΠϑΙΠ65 ἃτ6 ἰθυπα {κὸ ἢἷβ ἴῃ ἐπε 

1 Οὐ 2. 7 ἐπήνουν τὴν Ἢχὼ τὸ ᾿Αμαρυλλίδος ὄνομα μετ᾽ ἐμὲ 
καλοῦσαν νι Βιις. 1. ὅ. 2. Οἔ, Τόύθποθ Ἴἤμη., ΜΙ Θηδη ον 
Εγρτέν. 

Ρ Ὰ νἱ 

4 Χ. 3.9 
ἈΝ 
"ὍΝ Δ. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΘΤΙΟΝ 

Ναὸν Οὐμηδαν, ἃγε ὅπ οὐΪν ᾿ἸΟΥΑΙῪ 5615 οὗ ἐπε 
πᾶτηθ ΟἾ]οα. Ηδ Κπονβ ἃῃᾷ ἴονεβ ἢΐβ ϑδρρῆῇο ; 
νυϊϊηθθβ ὑπ6 οὐυβηῃθα Ὀὰΐ 5011 δα} ἤοννουβ ἴῃ 
Π6 τανασβα σαγάβῃ, δΔπα ἴπ6 Ἰονεὶν ἃρρὶς Ἰϑῇ ὈγῪ 
ὑΠ6 σαῦῃδυθυβ ΡΟ πα τορηηοθὺ θουρῃ.2 Τὸ ΤΗθο- 
οὐἰδαβ ἢ6 Ῥ]δίη]ν οναθ τποῦθ ὕπαη ἔπε Ἰοοσαβίςοαρο 

δηα 8 πᾶτηθ (Ἰ]Ἰδαγβία" Νοῦ οἱ Πὰβ Π6 ΠΌΙΉΘΙΟΙΙ5 
νοῦ ΡθᾺ] ἰτηϊταϊϊοης οἵ ΤΠρδοουίζαβ, θα {π6 ψΠΟ]ς 

αἰγαοθροσα οὗ ὑΠ6 ὈΟΟΙΚ 15, ἰῃ ἃ 56ῆ86, Τδοουγξεδη. 
Απα ὑπουα 16 ρᾶββαρξβδ τϑιηϊηϊδοοηῦ οὗ ἔπ οὐ Υ 
Βαοο]ὶς ροεῖβ. ἢ ὁη6. ΡΗΪδοθ [πρὶ ἀεῆηϊζεὶν 

οοπηθοῖβ ἢΐβ τυιδθς ομδγαοΐειβ ἢ ἐπ6 Πογάβιηθῃ 
οἵ Βοος ροθῖσυ. ὕβεη 1 τὴ {6115 ἔπε ϑἴουυ 
οὗ ἴῃς ΡΙρβ, νγὰ ἂῦὲ ἰοϊα ἐῃαῦ ἢ6 δὰ Ὁ ἴοι ἃ 

ΒΙΟΠΙΔη ροαύμογα. Απα ἰδ ἰ5 Βαγαὶν σοϊπρ' ἴοο ἔδυ, 
ῬΕΙΠαΡρ5, ἴο 8566 ἃ 51|Π21|8. ἰηΐθηϊοι ἴῃ 6 ὩδΙη6 

6 σῖνεβ. ἴο πε οἱά πεοιάϑιηδῃ Ρι]εδῖαθ, 0 ἴἰ5 
ΒΕΘΟΠα ΟὨΪΥ ἴο η΄ ἴῃ ρ]αγίηρ ὑῃ6 ρίρε, πᾶ ψγῆο 
6115. Παρ πα ἀπ ΟἾ]οα ὑμε παίυσα οἵ ἴονθ. ΕῸΣ 
ΡμΙΠεἴαβ οὐ ΡΗΠΠὰ85. ψγὰ5 ἴῃς ἔαῦμον οἵ Ηδ]]δηϊβῦϊο 
Ροδῖῦνυ, ὑηΠ6 σγεαὰὺ τη ψῃὴῸ ἰδαρηὴῦ πε εἰδθρίδας 
Ἰονε-ροεῦ Ηεδιτηθϑίαπαχ ἃπα ὑπ ρᾶβίογαὶ, ερίος, δπα 
ἰγτῖς Ἰονε-ροοὺ ΤΠπθοουῖζαβ, πα τγᾶβ Πἰτη561}, ρου 05, 

ὑΠ6 ἢγβὺ νυ τευ οἵ Ἰονε- ἴα ]65 πὶ δ]θρίδο νϑῦβ6. 

1 Ῥχοορῦ Τωοηρτβ᾽ ΒυΖϑηθπθ ἰγτηϊ δύοῦϑ. ὐν ν νον δι ας π 0 
ἢ δάΡΡη. 94, 95 (Βρ1κ.); δπᾶ 1. 17 χλωρότερον τὸ πρόσ- 
ὠπὸν ἣν πόας (Ἰη58. χλόας) σὶἢ ΞΑΡΡἢῃ. 2. 3. ΑἸ δΥΥ]]18, 
ΟἸὨγονῖβ, ΤΡ η15, ΤΊῦγσιιβ 6. ηυϊφἠέ αν σού ἔγομη Υ δΥρῚ!. 
4 Οἵ. 2. ὃ νι 2. Βιοη. 16 (1 δχη.), 1. 18 σι Μοβοῆ. 
Μιιπαισαν ἤκουα 27, ὥ. 4 σιῦ Βῖοη ἤου απαὰὶ ἐΐπ6 ἤοιυΐον 
(απα ΤΊΏΘοον. 15. 121). 

«᾿ς 
Ν1Ι 

“ΗΝ 



ΙἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤῊ ἰδ ὕπῈ6 οἷν ατὐεθκ ρῥυοβα-Τουηᾶ πο 8 ΜῈ Πᾶνα 
γν ΠΙοἢ ἴα ΡΌΓΟΙΥ ραβϑίοσαὶ, πα {π6 ἱπο]αβίοη οἵ ὑΠ15 
ἔεαΐαγε ἰπ 15. {16 τὴῆδν 5ῆον ὑπαῦ ἴῃ {ῃϊ5 γτϑϑρθοῖ 
ἰδ νᾶἂβ ἃ πὲνν ἀεραιΐυταε. [ 15 ὈΥ ἔα πε Ὀαϑὶ 
οὔ ἔπε εχίδηϊ τοϊηϑηοθθ. Ἐομπαάθὶ ἐὰν ὑπε ἴίοτε- 
ΓΠΠΠΟΙ5 οὗ {πθῸὸ ρῥιυοβε-τοιθθηοθ ἴῃ ἵψο Κὶπᾶβ. οὗ 
Ἰτεγαῖασα. Τῆε ἢγθὺ 15 ὑπΠ6 γος ἴ1]6 οἵ {πΠ6 εἰθοῖας 
υυϊζεῖβ οἵ {πΠ6 Ηδ]]επϊϑίϊς ἀρα, ἀθα]ηρ ἢ {πὸ 
Ἰονεβ οἵ τυυϑῃϊοαὶ ρευβοπαραβ. 1656 ροδιηβ ἔουτηθα 

1Π6 τηδίουῖαὶ οἵ βιο ἢ ΟΥΚ5 ἃ5 Ον]α᾽ 5 δ]οίαηιογρῆοϑος. 
ΤΉγες οἵ Γοηριιδ᾽ πᾶηηθϑ, Αβύν᾽αϑ, θυγαβ, ἀπ Νὰρο, 
ἀγα πε πᾶιηθδβ οἵ τηνῃϊοαὶ ρϑυβοηθᾶροβ ἴῃ Ονία. 
ΤῊΣ βεοοπα [ἰξεγανν ἀποθϑίου ἤοῃας με]θνεα ἴο θὲ 
ὉΠ6 ὑγάνθ] ]ου 5 416, βοἢ ἃ5 ὑπε 7πάϊοα οἵ Οἰὐδβίδϑβ, 

ἃ ἴγρε ραγοαϊεα ὃν [κιοῖδη ἴθ {πε Ἵγο Πίδίογῃ δὰ 
ποὺ ἀποοηππεοοΐεα νυ πε [Πτορία5 οἵ Ατὐ᾽βίορῃδμββ, 
Ρ]αἴο, πα οὐμειβ. Α ἴτδοα οἵ {Πὶ5 ἀποδβδῦγν βυσνίνεβ 
ΡεΥμαρ5 ἱπ ὑπὸ {{{6 οἵ {ῃ15. θοοκ “μὲ 7, δίαῃ 
Ῥαβίουαὶβ οἵ [δὰ ρ 5 ἀπα Οἢ]οα. 2 

ΤῸ ἰ5 πον φΈ ΠΟΥ ν ὑπουρηῦ ὑπαὺ ΒοΠαε᾽ 5 ρεαϊρυθα 
Βαγαϊν δοοουπῖβ ἰοὺ 411] [ῃ6 ἔβοϊβ." [Ιῃ ΟΠδν το 5 
δίογῃ 9. (μαογοας απαὰ ( αἰϊνγῆοθ, οἵ νυ θη ἀπε ἀαΐα 

οαμποῦ Ὀ6 το ἢ ἰαΐου ὑμὰη 150 κ.Ὁ. ἃπα τηὰᾶν θὲ 
ἃ ΟαηὐῪ ΘΔ}]}16γ, ὑΠ6 ΠΟΙΌΪΠη6 ἰ6 ὕπΠ6 ἀδυρηΐου οἵ 
Ηεντηοογαῖεβ, ὑπ ϑυγδοῦβαη ΘΘ ΠΟΙΆ] οἵ ὑγπουη ννα γεδα 
ἰπ ΤΗυπογαϊάθθ. Τῆς Ποριαποο ὁΓ Νίπι, οἵ ψῃ θῇ 

1 ἢ ον ογίεοϊβονα Ποριαη, τη βοῖηα Κουίι [οΥ. ΦΈΡ 
ποσὰ Λεσβιακῶν ΟΟΟῸΥΒ ἴῃ ὕη6 οοορῆοη οὗ ἃ, θαυὺ ρΡρθδὺβ 
ἴο πᾶνθ Ὀβθῆὴ πορ]θοίθᾶ, 9. 566. Ῥδυθοα]ανν ὟΥ. Βομηηϊα 
ἌΝ «]απνῦ. Κι ἀα8 Κίαβ8. Αἰέογένην, 1904, ». 465. 

Ἐν 



ΝΤΚΟΏΌΌΟΤΙΟΝ 

ἃ ἔδνν ρᾷᾶρὸβ πᾶνε θθθὴ ἔουπα ἰῃ ᾿ὰργρί, ἀπα νυν ῃΐο ἢ 
γνγὰβ5 ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ νυ τΐεπ ἴῃ πε ᾿ἰαδὺ οθηῦασυ Ὀεΐογα 

ΟΠ υϑῦ, 16. ἴῃ 4}1 ργυοθ ὈΠΠν ὑπ6 Ἰἰονε- δου οὐ πὸ 
[Ἀιποιβ ϑθυηίγατηΐβ ἀπ ΝίπαΒ ἔπ ἔοαπᾶοι οὔ Νίπενεῃ. 

Τὴ6 δυΐθοῦ οὔ ῃ6 ΝιΙπαβ- Το ποθ ἴακεθ ἔνο 
Πβύου θα! ῬΘΥΒΟΠμαρ 5. ἃΠ6α νγβᾶνεβ ἃ βἴουγ---ποὺῦ ἐπε 
ὑγδα τ ]οη ἃ] βἴουν ---ἀσοσπαὰ ὑπϑιὴ ; ΟΠμαυίζομ, 5ῃονίῃρ 

ΕΥ̓ ΠᾶΡ5 ἃ ἰαΐϑυ' βίαρε οἵ ἀδνϑὶοριηθηΐ, τϑυοὶν [6}}5 

5 ὑπαῦ ἢ]. που ἴοι ΠΟΥ ΟΠ 6 νὰ Π6 ἀδαρῆξεν οὗ δἢ 
Ὠἰβίουοα] Ῥουβοπαρθ. ΤΠ 686 ἅττα Π6 οἠἱν ᾿πϑίδποςθβ, 

ἴῃ {π6 δχίδηΐ ΤΌ ποθ5, οἵ ὑπ6 οοηβϑθηΐ οτηρίου- 
τηθηΐ οἵ Πδύουϊοα! τηδύΐαυ. Βαϊ ὕπδὺ τᾶν ψ6}}] θὲ 
Π6 δνο] αὐοηαιν ϑαννῖναὶ οἵ ἃ ποθ θϑϑθηὐαὶ ἔδαϊζγα. 
1 80, Οὐ Β6οοπα ΤὈΥΘΙΠΠΠΘΥ ΜΠ] ποῦ Ὀ6 ΤηΘΪν 
16 ὑχανθ]]ου 5 ἴα]6, θαὺ ψ ῇῃδὺ οὔθ, ἃ5. ἰῃ ἔπ6 οδ86 

οἵ Ηετοαοῖαβ, ἱποϊπαβα 1{, Πιβίουυ ἢ θαῦ Πιίβίουνυ, 

ΟΥ οσουΐδοθ, 'ἴΏ ἰπ6. Οὐαὶ βθῆβ6. ΕῸΣ δύὲπ ἴπ 

ΤΠΗυογαϊάε5 ὑπμαῦα ἰδ δῃ αοἰθιηθηΐ οὗ ψμᾶῦ ἴο 8 
ἷς. βούϊομ, ἀπα {πὸ ᾿ἰπθ θεύνθεπ ἢϊβίουυ πα τηγὶῇ 
γγὰβ ΠΟνΟΥ ἤστηϊν ἀγάνη. 

ΤῊΘ δ μοιοιβ ΡΙΘροπμάθιδηοθ, ἴθ ἴπθ δχίδηϊ 

ΤΟΙ ΠΟ65, οἵ ἱηνεηΐθα, πα βομηδῦ ηθϑθ ΘΟΠἔΘΒΒΘΟΪΥ 
ἰηνοηἰβα τίου, γηαύξευ ἢανίηρ πὸ οαπαάδίϊοη δἰ 6. 

ἰπ ΠΙΒΌΟΥΥ ΟΥ̓ ἴῃ την ΠΟ] ΟΡῪ, πα ἱπνοϊνίηρ ἱηνθηΐϊεα 
ΡΘΙΘΟΩ5. ἃ5 ΜῈ]] 85. ἱπνθηϊεα οἰγουτηβίδηοθβ, Ροϊπβ 

ἀραῖη ἴο οἰειηθηὶβ οὐδε οἵ Βομᾶε᾽5 ᾿ἰδῦ. ΤΒθγα 
τηδ  γγ6}1 θ6 ϑοῖὴθ οοῃπθχίοη νντἢ ὑΠπ6 ΜήτηΘ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ἃ5 ψῈ Βᾶνε ἰδ ἴπ ὑπΠ6Ὸ ρᾶρθβ οἵ Ὑπδοουῖζιβ πα 

1 Οἵ. Τιοηρτιβ᾽ ῬΥΟΘΠ). 



πα νυ»ν» 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ηειοάδϑ, θαδ ἴῃ ΟΥΠΘΙ ἔουὴβ ΤῸ ννῃϊο ἢ να ἢᾶνθ 

βοδηΐν ἃπα ἔγαρτηθηΐαιν αν άθηοα. ΤΉΘΓΘ 15 δἰπηοϑῦ 
οογἑαϊ εν ἃ το] αὐϊοπβῃϊρ ἢ ἴη6 Ναὸν (οτηθαν. ἊΑ8 
με Πᾶνε 866ῃ, νο οἵ 1 πρὶ οΠδυϑοῦθυβ ΘΟ] 6 

αἰτἰτηαΐεὶν οτη Μεπαπάου ; 8πα ποτα 16 ἰπβίδηοθϑ, 

θοῦ ἴῃ ὑπῸ αρδίογαίϊα δα ἴῃ πΠ6 οὐμοὺ τουηᾶηοθβ, οὗ 

{Π6 εηρὶ ουτηθηΐ οἵ ὕννο ἔδυ ]1ᾶγ ἀγαμηαῖο ἀθνῖοθβ, ὑπ 6 
περιπέτεια ΟΥ̓ 56 αἋ 6 οἤδηρε οἵ ἔογίαμπθ, πα {6 
ἀναγνωρισμός ΟΥ̓ ΤΕΟΟΡΉΪ ΟΠ. 

Βαΐ 5146 Ὀγ 5146 νι 411 ὑμ686 ἱπαϊοαθοηβ οὗ ἃ 
νὩΥΪΟΙ5 ΠΟΘ ΤΥ ἴῃ ρᾶβὺ [ουτη5 οἵ ᾿τογαΐασθ, ἔΠ 6 6 ἃΓῈ 

οαγΐαϊη σοπβι ἀθυαῦομβ ν᾽ Π]οἢ θαΐοκαη ἃ νεὺν ο]οϑβε--- 
ΡΓΟΌΔΌΙν [δ οἱ βοι---Κίηβῃρ ἢ σΟΠ ΘΙΏΡΟΙΔΥῪ 
τηδὶμοάβ οἵ εἀὐποδίίοη. ΤΠδ ἀ86 οἵ 8εῦ βρϑϑοῆθβ [ὉΓ 
“ξ ρέοοϊκ ̓  οοοδϑίοηβ, οἵ {ὰ]]-οο]οῦγεα ἀδβουιρύϊοηβ οὗ 
“γθρουουυ ἡ 5606Πη65, οἵ 50] ] ο΄ 65 ἴθ ψῃΙΟἢὴ {π6 
ΒΡΘΆΚοΥ ἀεραΐεβ ἢ Πϊμη561, ἀπαὰ τπη6 ἔπεα θ πεν 
ΟὈβευνεα ἔεπάθπου οἵ ὑπ παυταῦννε ἴο δύγϑησε 1561} 
ἃ5 ἃ 5ἰσίησ οἵ ερίβοαβϑβ-- -[ἢ 686 σοῃβίδυαύοηβ, οομ- 
Ὀἰηεα Ὁ οὐπεῖβ οἵ δὴ εχίθυ μα! παῦισα νν 10} ΔΥῸ 
ἴοο ἰοπρ ἴο Ὀ6 ροἴίνθῃ ἤεῦθ, ροϊπῦ οἰθαυῦν ἴο {πε 
ΒοΠοοΐβ οἵ τῃείονῖο, εσα Ηδηη1θ04)], δοοογάϊηρ ἴο 

ψανεηαὶ, “Ὀεοδῖηθ ἃ αδοϊδιηδύϊοη,᾿ 8ἃπα ὈΟΥ5 ΨΕΙῈ 

ἰδυρηῦ ἴοὸ τηὰκα Θρθθοῆμθβ Ο ἱπη ρΊ ΠΥ ὑπμ6Π168.3 
ΓΠΪ5 ἔοστη οἵ εὐποδύϊομ, νν ΒΊΟἢ τγὰβ ἴπ νΟΡῚΘ ἃ8 Θϑυ]ν 

1 Τὸ 15 ψογύῃ πούϊησ ὑπμαῦ ΤΠΘΟΟΥ ὔτι8᾽ ῬΟΘΠΙΒ ΓΘ 50Πη16- 
ὑἰηθ5 πον ἃ85 δράματα βουκολικά, δηα 6 ψογα δρᾶμα ΟΥ 
δραματικόν 15 ΔΡΡ}ΙΘα ὑο {Ππ656 Τοιηϑηοθθ ὈὉγν ῬΒούϊ8. 2. 366, 
ἴοῦ Τιϑῆρστιβ, Ῥαυῦυϊοι αν] [ἀπο ̓5 ἰαιηθηῦ ἴοΓ ὑπ6 τανᾶσθὰ 
σαγάθῃ 4. 8, ὑπ ἀθβουϊρύϊοη οἵ η6 σαγάθηῃ 4. 2, (ἀπαύμο᾽ 5 
ΒΡΘΘΟΙ οη ἴωον 4. 17, ἃπα Δ Ρ ἢ 15᾽ Βο ]Ποααν, 8. 6. 

ΧΙ 



ΙΝΤΕΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 

ἃ5. ὅΠ6 ᾿ἰαϑῦ οδηΐαγν θεΐογστε ΟΠ γβϑῦ, ργοαπορά, ἴῃ ἐπε 
ΘΘΟΟΠ δΔη6 ὑπῖνα σοη ἴα 1165 οὗ Οὐ γα, ὑπ6 γῇ ϑιου οἶδ, 

41 δανοοαῖθ, Πα] ρα ]1ς δηὐεογξαϊπθυ, Κῆονν ἃ 

ἐς ΟΡ ἢἰϑὺθ. ἡ ΔΑΙΠΟΌΡΗ ὑπογα ἰδ πὸ ψαιγαηῦ ἰπ {ῃ6 
τηϑ βου ρὺβ ἴῸῚ ἀθβου προ Ὠΐτη ἃ5. “ἀπε ϑορμίδι," 
ΤοηραΒ, ἴο πᾶσα Ὀγ 5 βύυ]θ, Ἰαηρααρσθ, Πα τηδίξαυ, 
ἰ5 ἴο θῈ ἡβοκοπμβα οἵ {πεῖν πσρθευ. Ηδ 5 ἔδυ ἔπ π 
[ποτ θε]οηρίηρσ ἴο {π6 Ὀεϑὺ ρευϊοαᾶ οἵ ὅσεεκ ᾿Πτεαναΐαγαο. 

Βαΐ ἴο δατηϊῦ {Π|85, 15 ποὺ ἴο ἀθὴν ἢ18 οαίτη ἴο ὑΠ6 
6556 1 βοτὺ οἵ σγοαΐπθβ. πὸ ἢγϑὺ δἰθενεη οπαρἕοιθ οὗ 
Π15. ὑπὶγα Ὀοοκ--ἰης Πατὰ νηπίου, [λα ρΠηἶθ᾽ ἴον ]ηρ' 
ἐχρϑαϊίίομ, ὑπ6 τηθούϊηρ οἵ πθ ραγίεα Ἰονειθ--- 
ἃΥ6 ΠῚ 016 ϑῃογὺ οἵ ἃ τηδϑύειρίθβοθ. Τὴ ὑγαΐῃ 15 ἐῃαΐ 

ὑπὸ ἃρὲ ψ ῃ ἢ σᾶνα Οἱ ἢ ἴο λιοίδη ννὰβ οαρ80]6 οἵ 
ΤΟ ἢ, δηα ΤΙ Ομρι5 ἢ 5 ΘαΥμΘα ὨΪ5 ἔλτηθ Ὀν βουηο  ΒἸηρ᾽ 
ΤΏΟὙ6 ὑπδη ἃ ργδςυ βἴουνυ. 

ΤῊΝ ΤΈΧΤ 

ΤῊὴ6. ΠΟ]ονηρ δοοουσηῦ οἵ πΠ6 γτηδηπβουρῖθβ οδἢ 
πᾶ κα πῸ οἸδίτη ἴο ἢπα]ῦν ; ἔῸΓ Φ Πᾶνα ποῦ πα ἐπε 
ὑπ οὐ {ῃ6 ορρουδαμπτν ἴο ἀο τοῦθ ἔπη Θχϑηηῖπηθ 
ὑΠ6 νϑιϊοιβ γθδαϊηρδ ἃ5 ὑΠ6ῪΥ ἃ16 γϑοοσαθα ἴῃ ρῥυἱηΐ. 
Βυῦ ἃ σοΟΙρα80η οἵ 41} ὑπΠ6 ραβϑαρὲβθ ψἤθσα {Π6 
Μ55. ἃ βαιά ἴο νᾶγν--- θϑα. Πα Ο᾽ ἀθουὺ ὕνο 
Βυπανεα πα Πέϊγ--Πὰ5 ΘΠ ]οα τθθ6 ἴο τὰκ ἃ 
ΡΓΟν βίο] δἐδηιθια οοαϊοιηι, ὙΠῸ 1 πορὲ ψ}]]] 
ποῦ "ὲ ψιποὰῦ νας ἴο ὑπὸ [πξὰγτὸ ϑὑπαθηὺ οἵ ὑπΠ6 
ἰοχῦ. 

ΧΙ 



ΨΨ' ως... οὐ ΥΨΨΉΨ  ΨΆΝ ΨΕΎΣ ΡΟ 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Εοὸν {πε τεδαϊηρβ οἵ Α ἂπᾶ Β,1 πᾶνε υβεᾶ (1) 
56 ΠοΥ 5 εὐϊίοη οὗ 1848, νυ ἢ ἢ ννὰβ θαβεα αἱ ἰπηαΐε]ν, 

ἘΠΥοαΡ ἢ 5᾽ηπειβ οἵ 1829, ἀροη ΟΟυτει 5 οἵ 1810, 
(2) Οομρεῖ 5 οογγδοίϊομβ οἵ (ουτευ 5 δοοοὰπὲ οὗ Α, 

τηδθ ἔτοτη δ ἱπβρεοίίοι οἵ {πΠῸ Μ8. δπᾷ μι] 1564 
ῬΑ ν ἴῃ ἤαγίαο 1, ,δοἰτοπος ἀπ ράγῦν ἴῃ ὑΠ6 ρῥγεΐδοα ἴο 
ΗΟ Πρ 5. εἀϊίίοη οὗ 1856 (ΠΙάοΥ), ἀπά (3) ἃ ἔεν 
οοΥτθοῦοηβ οἵ Οορεῖ τηδάθ Ὀν (δαβιρ! θη ἰπ ἤἰυϊδέα 
εὐ Εἰϊοίοσία 1906; ἔογ πῸ τεδαϊπηρθ οἵ ὑπα τῆγτεα 
Ῥαγὶ Μ52. 1 Πᾶνε υϑεα Υ]]οΐβοπ᾽ 5 εαϊζίοη οὗ 1778 ; 

ἴον {πε τϑδαϊηρσβ οἵ ἔῃηες Μ. οἵ ΑἸδαμηδπηῖιβ δπα ἐπα 
ἴῆγεε Μϑ5. οἵ γϑίπυβ, Ε πᾶνε υἀβεα ἃ οοργ οὗ {πε 
Εαϊέϊο Ῥυίποερς οἵ 1098 :1 ἔον {πε τεδάϊηρς οἵ Ατηγοί᾽ 8 
ἐγαηβίαἰίοη ΡῈ] 156 α ἴῃ Ἰὔῦ9, πϑαὺ]ν ἔουῦν ψγϑδὺβ 
θεΐοστε ἔπε αὐεεκ ἰεχὺ ννὰ5 ρυϊπίεα, 1 Πᾶνε πξεα ἐπε 
ἀοα]6 ΕὙΈ ΠΟ δαϊζίοη οὗ 1757, νν ΒΊΟ ἢ οῖνεβ Ατηνοῦ᾽ 
ΤΕ Πα οΥηρ 5ἰα6 Ὀν δἰάε. ψἱτἢ ἃ τηοάθη οπ6. Τῆς 
68 Κ Ροϊηῦ ἰπ ἐΠὶ5 ημαΐογία ογϊέϊοα 15 ᾽ῃ 6 γεοοσα οὔ {πΠῈ 

τεδαϊηρβ οἵ Β ; ἔογυ ὑπῇεῦε ἰβ σοοα γὑϑάβοῃ ἴο θε]ανε 
ὑπαὶ ΟὈΌΕΥ 5 ΒΟ ΠΟ] υϑηρ νὰ ποῦ αἰνγᾶγβ ἃθονε 

βαβρίοίοη. 5.11 1 Ὀε]ῖθνα τ ψν}}}] θὲ ἔουπα ὑπαὶ ἢϊς 
ἀοοουῃΐ οἵ Β 15 βι θϑιδη 4 }}Υ οογγθοῦ. 

ΑΡουΐ ἐπε νϑὰῦ 195 Εαϊνίυβ [{ΥὙβϑίπιβ (ΕἸ]νῖο 

Οὐβῖη1), ὑπῈ σγοαῦ 86 ῃο]8 ἃπα οο]]δοῖου οἵ Μϑ85. 
ψγῆηο ἔγοιη 1559 ἴο ἢὶβ ἀδαΐῃ ἴῃ 1600 ννὰ5 ΠΡγαγίδη 
ἴο πΠ6 Εδύπεβα οαγαη8]5 αὖ ομηθ, ἈΡΡθαῦβ ἴο Πᾶνε 

᾿ χηδάδ ἃ ΜΆ. οἵ ἔπε ασίογαίϊα νυ ἢ τηᾶυσῖπα] ναγϊδηΐϑ. 
ΤῊ ἰΒ ὑπὲ ΜΆ. τηδηζίοπεα ὈγῪ {πε βοῦρε οὗ 

1 ΘΘΙΙΟΥ τγαὰϑ ὉΠΔῸ]6 ἰο πα ἃ οορὺ οὗ ὑπὶ5 ὈΟΟΚ, πα τγαβ 
Ἰοα ᾿ηΐο τηϊβύθ 65 οἢ {815 δοσοιιηῦ. 

ΧΙ 



ΙΝΤΕΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ραγοπας. ΠῚ δ μανίην θεθπ οοἸ]αϊεα ὈΥ Πῖτὰ ἴῃ 

1597. αἀπᾶ Ὁ ννὰβ ἀουθ 685 ἔγοτα ἐπὶ Μϑ. ὑπαῖ 

{0τοϊπὰ5 ἀπϑονεσεα Οο]ατηθαπίαβ᾽ γβαπθϑὺ ἔου νᾶυϊδηΐβ 

ὁ οογίαϊῃ ρᾶββᾶρεβ ΨΠαη ἢ6. Ψὰϑ Ρτεραγίης ἐπε 

Ταπέϊππε οἀϊτίοπ οἵ 1698. [πὶ οομαρΠΐπρ ῃἰ5 Μ5. 

{Πποῖϊπὰ5 υϑορᾶ ἰἴπγεε Μ55., Κπον ἴο εαϊζοῦβ ἃ5 

{Πτοϊπίαπὶ ἱ, 11, πᾶ 11. ὙΠ686 Πᾶνα ποῦ Ὀξθθη 

ἰάθη 64, ἀπ ὑμεῖς τϑαδίπρθ οἂπ ΟΠΙΥ͂ θὲ σαϊπενεα 

βγοῖὶ ἔπε ἰοχὺ ἂμπᾷ ποῖεβ οὔ πε Ψψαπίϊπς βαϊίοῃ. 

Οσατίου, Πονγενεὺ, Βρο ΚΒ οἵ πε θχίβξεποθ οἵ οὐ ὺ 

Μϑς. θεοάες Β ἴὰ {με Ναϊίοαι ΓΑ γὰγν ; ἃπα βἴποθ 

{{πρῖπαϑ 15 Κπόνπ ἴο Βᾶνε Ὀεααθαι θα Πῖ5. ΘΟ] ]ΘοΌο ἢ 

ἴο ἐμὲ Ψαϊίοδμ, ἔπι658 τᾶν ψγ06}1 ργόν ἴο θ6 ὅδε ἰλεν τοις 

Ευβι ἰδ]. 

ΤῊς Μϑ895. οἵ ἴμε Ραρίοναϊϊα αὖ Ῥγθϑθηῦ Κπονπ 

ΟΙΈμ νυ ἔργου Οὐ απ θαηΐτβ᾽ δαϊδίομ οὐ ΡΟ Τα Π6 νου Κ 

οΥἹ Ἰαΐου εαἀϊξοῦβ, αὐταπρα ὑμοιηβοῖνεβ ὈΡ ΤηΘᾺΠ5 οἵ 

1π6 στεοαῦ Ἰδοῦπα ΘΟΙΗΡΥΒΙ Πρ: ομαρίειβ 12 ἴἰο 11 οἵ. 

ἔπε βιθὺ θοοκ. Τηϊβ ὁοουτϑ ἴῃ 411 ἐπε Μϑ85. ἐχοθρὺ 

Α΄ ΒΘ ἢ τνὰ5 ἀϊδοονεγθᾶ αὖ ΕἸουΘμοΘ Ὀγν Ρ. 1.. ΟΟυοΥ 

ἴῃ 1809. Τπὲ Μ55. νυ οῃ μαννα {ΠῸ ἰδοαπᾶ ἈΡΤΘ ΠΡ 6 

Ἐποηβεῖνος ἔαυῖμεῦ ἴῃ ὕψο φυοῦρβ, ὁπε ποτα ἷ᾿ 

θερίηβ αὖ ὃ 19, ΠΟ ἢ 1 (Ὰ}] ρ, ἀπᾷ {πΠῈ οὔθ δ γος 

τι Βερίηβ ἴῃ ὑπ τα α]ς οὗ 8. 12, ψΒῖο 1 οΔ}} - ᾳ. 

ΤῊε οχιθπϑίου οὗ με ἰδοῦπα ἴῃ ἔπε ἰαύϊευ β᾽ΟῸΡ 

τᾶ ῬΓΟΌΔΡΪν ἅπε ἴο ἃ οἰ αταθν ΡΙΘΟΘ οὗ δμεπαδίϊοῃ : 

Βονψόνον ἴὰ ννὰβ οϑυβοᾶ, ὑπεὶ ἔουταθν στοὰ, ἀθβρῖϊε 

1 ΤῊδϑὺ πῖ5 βουῖρθ νγαὰβ ἃ ΕὙΘΠΟΒπιδ ΔΡΡΘΔΥΒ ἔγοπ] ὕδ6 

ἱπαάνογίθηῦ 86 οὗ με δρογονϊαύϊοη. (φειιέ- δεν 6) ἰπβύθδα 

οὗ 7, ()ογε) ἴῃ ἃ βἴῃρ]θ Ῥαββᾶβθ. 

ΧΙΝν 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΟὐυΥοΥ 5 δηὐμιυιβίαβη ἴου Β--ἂὴ δηὐῃιιβίαϑμη. τν ΠΙΟἢ 

᾿ Β οἴϊεη ἄδβεσνεθβ. τηυϑὺ Ὀ6 οοπβιδυθα ἃ5 Γαργθβεηῖ-ς 
Ἷ ἰησ' {πΠ6 οἸαοὺ ὑγδαϊτοη. 

ς᾽ Ι Πᾶνε ἰἀοπιϊπεα πὰ ἔῆγεο [γϑἰηΐδηϊ ἃ5. [Ό]]ονν8, 

ἐπα ἢγϑὺ ἔννο θεϊοηρίηρ ἴο » πα {Π6 {π|τὰ ἴο ᾳ -:--- 

ὕτ5. ᾽: 4 ΜΒ. υδεᾶὰ ὈΥ Αιτηγοῦ; {πὶ8 8ἃ85 Ψ6]}} 85 
ὕτς. ΠῚ ψψὰβθ ρευύμαρβ δοσυϊσθα ὃν [ὐγβίηιιβ Οἢ 
Ατηγοῖ 5 ἀθαΐῃ ἰπ 1599, 

9. : ἃ ΜΒ. ἴοη ψ ῃϊο Ραγβίπιι5. ΠΠ1 15. ρᾶυὶὶν 
ἀοτῖνοα, 

Ο ὕτ5. {ἰ : ὁ Μ5. υὑ8εα Ὀγ Ατηνοῖ, ἀποαβίου οἵ Ῥδυιβὶηὶ 
ἱ ἃπᾶ ἰΐ ἃπᾶ (ἴῃ οοϊησηοη ψἱΐ [ἴἴγ8. 11) οὗ 
Ῥαγιϑίηυβ 1. [ὁ ἀρρϑᾶὰῖβ ἴο πᾶνε πδᾶ ομὲ 

νᾶγϊαηΐ ζῥοίους 9. 34) ἀετῖνεα [ποσὰ ἐπε Ομ Ο ἢ 

δισθϑίου οἵ [561 δἀπαὰ Β, δπὰ πὰ οἵ 15 ΟὟ", 
μετὰ κράτους ω 

(κατὰ κράτος ᾿ 21, πρεσβύτατός τ 2. 15, κατέχον 

2, 34, απὰ τ ινόκετε 2. 38), ἀπε ἴο εἰπεπαάδίϊοῃ 
οΥ οογγεοίίοη. [ᾧ «50 566 π5 ἴο ἢᾶνε οοπζαϊηδα 
5Εν ΟΕ 8] ἰδοῦηδθ γῇ οὴ ἰ 414 ποὺ 58ῃατε στ] 
Β; βοηβ οἵ ἴμεββε οὐηϊββίομβ, ἃ5 ἅρρθδῦβ [τόση 
Πϊβ ὑγαηϑίαϊομ, ΕΥῈ γΤαραγθα ἃβ5. οοτγθοῦ Ὀγ 

Ατηγού. 

ς ΟὐἸυμηθαπίαβ, ἔπε εαϊζοῦ οἵ ἐπε “Ψπητίπε εαἀϊξίομ, 
ἀπε Καϊίϊο Ῥγίμοορς οἵ 1598, υ8ε4, 85. πε [6}]5. ἃ8, 

(1) ἃ ΜΒ. Ρεϊοηρίηρ ἕο ΑἸοϊβία5. ΑἸατηδηηΐαβ, ννῃῖ ἢ 1 
ἴᾶ τα ἴο ᾶνε θβδῃ ἃ οοπῆασϊϊοῃ οὗ [{τ85. ἱ δα 11, ν ἢ 

ταδν Ὀαΐ ποῖ 4}1 νατϊαἰίομβ θεύνεεη Π656 ἔνγο Μ85. 

ΧΥν 



ΙΝΤΒΕΟΏΌΌΟΤΙΟΝ 

«ἀἀεᾶᾷ ἴῃ με τυδυρίπ ; (2) πὸ τϑδαίηρϑβ βϑηῦ Βῖτη Ὀν 

τϑίπαθ ἔγοπι ὑπὸ ΜΆ. ὕβίπυβ παᾶ οορίεα ἃ Πα 

εαυϊρρεᾷ νὰ ναγδηῦβ ἔγοια πὶ ὕῆγεα Μϑ5. 

(ὕτ85.. 1, 11, ἀπα 111}. [τοϊπ8 ἄοθθ ποῦ ἄρρθᾶγ ἴο 

Πᾶνε τδᾶθ ἃπν ποῖα οὗ ΘΟΥΤΘϑροπάδθμποθβ θαύνεθη ΠῚ5 

ΜΩ. δπᾶ {πὸ ἰοχὺ οἵ (ο]υτηθαμπίαβ, ἃπα [Ὁ 185 ἱτηρογίδηΐ 

ἴοο ἴο τοιπθαθον ἐμαὶ ὑπὸ ναγίαπῖβ γεοογα θα ἃ5. ΒΪ5 ἴῃ 

ἔπε Φαπίϊπε δἀϊθίοι ἅττα ΟὨΪΥ ὑποβα Ὀοοηρίηρ ἴο τῃ6 

Ρᾶββϑαρθβ οὁῃ. ΨΠ1ῸΠ ἢθ ΜὰΒ οοηϑαϊθα. [πὸ 5 ποῖβ 

οη ρᾶρε 83 Πε 5805: “ [5 [βἰπα5] Ἔπῖμη ἀη θα δα 

πο5 Βαπο ΠἰΡγατη ἱπιργββϑίοηΐ 51] οἰ απ ατὴ ὑγϑαά ΘΓ ΠΏ 118, 

Ἰοοοβ. ἃ! ααοὺ ουτα 5115 οοαϊοῖθα5 οο]]αἴοβ, Βοπιᾶ δὰ 

πὸς τοι βογαῖ." [Ὁ 15. οἴεαν ὑπαὺ ΟοἸυταθδηΐυϑ Βδᾶ 

μαξ οπὲ ΜΆ. Ηε τεΐεις ἴο ἴδ πὶ ἐπε βίπρυϊαν ἴῃ 

βονοῦαὶ ρίδοθβ, ποίδ]ν ἴπ ἢἰδ Ργεΐδοε. ἴ[ἷῖὰ {πε 

ὕνο ρᾶββαρθβ ὑμεῦθ Π6 ΒρΘδ ΚΒ οὐ ποείγὶ ἰἰγὶ,, Πδ 

τπϑᾶῃς οἰἔμον ἴμε ἔοαν ““Ῥοοκβ᾽ οὗ {π6 Ραρίοταϊϊα, 

ον ἴπὸ Μ55. ἔοι ψ πίοι Ὀοῖμ ἔπε ἰεχὺ δπᾶ τῃ8 

γιαγοὶπαίδα οἵ ᾿ιὶβ οντι ΜΆ. ὑγ6γ6 ἀευινεά. Ηἰ5 ποῖβ 

ὁπ Ρ. 871 “τε] Ν. 8]. γε 8]. τότε᾽᾽ τη ΥΕΪῪ τηθᾶη8 ὑπαΐ 

ῃἰς Μϑ. πεύὲ παᾶ ὕνο πιλγρίηαὶ τεδάϊπρϑ ; ἃπα β'ποθ 

411 ἴῆτεα τραδίηρθ ψροτα Κπόντι ἴο [ὐὐβίηαδ, ἀπα Πα 

ννὰ5 δϑκθα οὔἱν ἴου νδυϊδηΐβ, ΠΟ ποθ οἵ το πὰϑ᾽ 

τοδάϊηρϑ ἰ5 της ὈῪ ΟΟΙ ΤΆ ὈΔΠ85. 710 5 απίουϊαπαΐθ 

ἐπαὶ ΟοΙαμθαπίαϑ᾽ ποῖθϑ [6}} π8. ποῖ Π 6 Υ ψν ]ο ἢ γε α 

{πε τεδδίηρϑ οἵ ΑἸδιηδηηΐαβ᾽ ὑεχὺ ἀπά πο ἢ οὗ {ῃ6 

τηδΥρίη, ΠΟΙ͂ Τη8Κ6 ΔΗΥ͂ ἀἰσεϊποῦίοπ οὔ πᾶ ἰπ 

τϑοογάϊηρ πε νατίαηΐβ οὗ [ῃ68 ἴῆτθε [ϑ]πίδῃηι. 

1 Βοῖῃ οἢ Ῥ. 83, 

ΧΥῚ 
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Αὐομϑῦυρ6 
| 

| | 
Α χ (νι ατθαῦ Τιϑοι 8) 

: | 
Ι 

Ῥ (νι Ἰαββοὺ θχίθηύ οὗ 4 (τι σγοαῦον δχύθηὐ) 
Οτοαῦ Ταοιη8) 

| | | 
1 ἘΠΕΣῚ ὕτϑ5. 11 Β 

᾿ 
; 
στὰ 

Ε. ἣ (Ξ: Ατηγοῦ 1) ἐπτος τὰκ ϑὴι 1) 

-"» 

ε΄ “--- ᾿ 
} 

! 

(Δ Ρ]Π) Ζ 
πλῷ 

ΞΞ ἘΣ ΡΣ μα τς 

Ἀν Ῥαγ. 1 Ἔ ΕΟ 11): 

Ῥᾶδγ. 11} 

ΤῊς Ῥατγίβίπὶ αὐ 411 οἵ ὑμπε οἰχίθβεπιῃ οδπίατσν. 
ἱ δηα 11 θαἸοπρ ἴο σΥΟῸΡ ῳ, ἃπα ψεῦθ ἀεγίνεα ἤπῸπι 

ἃ ΟΟΡΥ οἵ ὕστ8. {Π ψ ΗΟ 1 6811] -. Τηΐβ οοπίαϊποαᾶ 
{π6 ἔενν ναυϊαηΐβ οἵ 105 ραγεηῦ, ἃ5 ψγ 6 ]} δβ ἀθουὺ ὑπϊτν 
ἀεγνεα ἔγτοτη [ἴἶγ5. 1. Τη6 βρθοῖδὶ τ] ΠΟΥ ΟΥ̓ 55] 05 
οἵ ὕτ5. 111, 85. γγ6}} ἃ5. ὑποβα Ὁ βῃαγεα ψιῦῃ ΒΒ, ἀρρϑθᾶγ 
ἴῃ ῬδνΥ. ἱ ἀπ 11. Ῥαδγυ. 111, ποι ρῃ, πη} 16 ἔθη), ἰδ Πὰ5 

ἔπε ᾿ἰεββεὺ εχίθηὐ οἵ ἴῃς Οατεαὺ [δοιπᾶ, 5ῃουν5 8 ηΥ 

ΧΥΠ 
ῤ 
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οἵ ὑΠ6 5816 Δ] ΠΟΥ ΟΥ̓ ἰβϑίοηβ. [ᾧ τηὰν θὲ γεραγαθα 85 
ἃ οοηῆαϊίοη οὗ ἴγ8. 11 δπὰ ξς. [5 τηδύρίη οοηξαϊῃβ 

(1) νατϊαηΐς Ὀεύνεθη ἴγ8. 11 ἂμ ςξ, (2) ναυϊδηΐβ 

ἀευῖνεα ἔγομη πὸ ΚΟ 50Ὲ766, ΡΕΥΠδΡ5 τϑδαϊηρβ οὗ 

ὕτϑ. ἢ το]εοϊεα θοΐῃ Ὀγ [ὐτϑῖπὰβ θη ἢ οομρ] δα 
ἴῃς οοπῆαςαϊίοη οἵ Πὶς ἴἢσεθ Μ55. ἀπα ὃν [δ βοῦῖθε 
ψγΠοῸ δα αεα [{18. 115 ναγδηΐβ ἴο Ξ. Νόοηδ οὗ {πε Ἰαΐξευ 
ΑΥ6 οἵ {Π6 5]]1σῃταβὲ νϑ]πα. 

ΤΉ δτα τοιηδῖη ὑπε ὕνο Μ55. ἀπκπον ἴο (Ο]υτη- 
Ὀαηΐπ5 ἃπα ἴἰγβίηπβ ΠῸ 1655 ὑπδὴ ἴο Απμηγνοΐ, πὰ 
αἰβοονευθα Ὀγ Οουτσῖθν ἴῃ 1809, Γιαστϑηξίαπαβ (Δ) ἀπὰ 

Μαϊοαπαβ (Β). [Ὁ 15 6 }}] Κπονη πον ΟΟυτΊθυ,, του 
σοργίηρ ὑΠ6 πὸ ρᾶτΐ οἵ Α, οθ]ξεγαῖβα ᾿ξ, τυ μοῦ ὺ 
Ὀν δοοιάθηῦ οὐ ἀδβίρῃη, Ὀν πρϑϑυϊηρ ΠὶβΒ ἱηκροῖῦ. 
ΟΟαΥου 5. ΘΟΡΥ, ἀροπ ΨΠΐοἢ, ἃ5 ΠῈ ρεύδμαρβ ἰηϊεπαεᾷ, 
γγῈ ἃ16 ΠΟΥ δἰτηοβὺ δπεϊγοὶν ἀθρεπαεβηΐ, 15 ΡΟ Δ ὈΪν 

οοΥγθοῦ Θπουρἢ ἴῃ {π6 τηϑίῃ ; θα (ομεὺ Πὰ5 5ϑῆονῃη, 

Ὀν οομρδιῖηρ Ὁ ἢ ὑμ6 ἔδνν ρ]αοθβ βὰ1}} Ἰεσῖθ]ε ἴῃ 

πΠ6 οὐρα], ὑπαὺ {Π6 ΘΟρΡν νγὰβ πηξογξαπαΐαὶν ποὶ 
ΑἸτοροῖμου. δοουταΐθ. ἀραὶ ἔτοτη δΠΠπρ ἔΠ6 Οτεαὶ 
Τἀοῦπδ, Δ, ὑπουρὴ 10 σομ δὶ 5 ΤΩ ΠΥ͂ ΠΗ] ΠΟΥ͂ ΘΟΥΓ ΠΡ ΟΠ 5 
ἈΠ βομ6. Ομηββίοιιβ, ἰ5 οἵ ἐπε ογϑαίεβῦ γαϊὰθ ἃ5 

γοργοβοητίησ πα οἱάθδὶ οχίαηλρ ἐἰγδαϊδίοη. [ὁ ἰβ 
ἀϑουθεα ἴο ἐπα ὑπιγξθαηΐῃ σθηξανν. 

ΟΥ̓ Οουτγοι 5 οὔμεὺ αἴβοονευν, Β, 1 πᾶνε ἔοαπα πὸ 
ἀδβουϊριίοη. Ηἰβ τεοογαὰ οἵ 105 γεδαϊηρδβ ἰ5 σίνθη Ὀγ 
Θεῖον. [Ὁ οομῃίαϊηβ ΒΕ ἃ] βρεοῖαὶ Ἰασαπδθ οὗ ταΐπΠΟΥ 
ἱπηρογίδπος δα 5ῃαγαβ οὐμοὺβ ἢ ἴὔτ8. 1Π, ἀπά, ἃ5 
Βο]οηρίηρ ἴο ῳ, ἀο65 ποῦ τεργδϑθηΐ 80 οἱα ἃ ὑγδαϊδϊοη 
ἃ5. ἴὖ1885.1 ἀηᾷ 1; θα Ὁ πονθυῦῃθ]655 ἔν ἀ βοῦν 68 

ΧΥΠ] 
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ΙΝΤΕΟΘΌΓΓΤΙΟΝ 

ἴπε ροβιτοη αϑϑισηθα τ Ὀγ ΟΟυτου οὗ βεοοπα ἴῃ ναῖε 
ἴο ΔΑ. 

ΤΠῸ ἰεχὺ οὔ π6 ριεβεηΐ δαϊτίοη 15 της γαϑαϊῦ οὗ ΤΥ 
ἰηναβιϊραίοηβ ἱπΐο πε τεοογσαθα γϑδαάϊηρθ οἵ {πὲ 
τηδ πη βουρίβ. Υ̓Πδη {Π6 νᾶγϊαϊοι διηοηρ' ὑπ 6 μηδ ππ- 
βουρὶβ 1165 τη ὶν ἴῃ {πε ογάεν οὗ ἐπ νογαάβ, 1 Πᾶνα 
οὔϊεπ [Ὁ]ονεὰ Α νἱϊμουΐ γεοοταϊησ ὑπ6 ναγϊαπὺ 
γεδαϊηρβ. Οὐμουνῖβθθ, ὑΠ6 οὐἰδϊοαὶ ποῖθϑ οοπζαϊη ἃ]] 

ἴΠε ναγϊαηΐβ οἵ ἀν ἱτηρογΐζαποα ἔου ὑΠ6 Πἰβίουν οἵ {Πε 
εχ. Βαυὺ ἢ 5ῃου]ὰ θὲ τγὑϑιμθθεστθα ἰπμὰὺ ὑπε 
ἀϑουϊρίϊοη οἵ ναυϊδηΐβ ἴο {πε ἱπαϊνια πὰ] Μ55. οὗ 
υυβίπιβ, 5 οοπατθοπαὶ ἀρὸπ {πῈ δοοερίδποα οὗ τὴν 
δίοηιθια πιὰ {π6 ἰἀδπεϊποδίοπβ τ ἰηνοῖνεβ. Εγηθπάδ- 

ἰἰοηβ οἵ ργανίοιιβ εαϊΐζουβ 1 πορε 1 πᾶνε δοκπον]εάρεα 

ἴῃ ἜΥ̓ΘΙῪ οᾶ8586. Εηθπαάδίοηβ ψγῃοἢ 1 Ρθε]ανε ἴο θὲ 

ΤΥ Οὐ, ἰ Πᾶνα τηϑυϊοα . ϑουηδίϊηηθβ ἃη διηθπαδ- 
ἀἴοπ ἀρΡρϑαῖβ ᾿ΠῸπι ἢὶβδ ὑγϑηβαιοη ἴοὸ Πᾶνα ὈῈ6Π 
αὐ οἰραϊθα Ὁ Ατηγοῖ. [Ϊἢ {656 865 1 πᾶνε δα ἀ δὰ 

ἢῖδ5 πᾶῖηδ ἰπ Ὀγδοκεῖβ. [Ὃἤᾶνε ἄοπε {πε βᾶπηθ ΠΕΥΘ 
Ηΐ5. ὑγδηβίαἰίοη ἱπαϊοαΐθβ ὑπαὶ {πε ταδαϊηρ ἴῃ αααδβοϊοη 
νγὰΣ ἔπ γϑδαϊηρ οὗ ὁπε οἵ ἢϊβ Μ55, [Ι͂ἡ πε ποῖββ οῃ 
πε ράᾶββαρὲ ἱποϊπα δα ἴῃ ὑπ6 Οτεαὺ 1 δουπᾶ, 1 Πᾶνε 
ϑσίνθη θοΐῃ Εαγὶα᾽ 5 πα (ου  εΥ 5 γοδαϊηρβ οἵ ἃ. [ὦ 
5Βῃουα Ὀ6 ὈοΥπῈ ἰπ τηϊπα ὑπαὺ Εαγία βὰν ὑπΠ6 ἰαχὺ 
οἶΐν αἴτευ ὑπε βρι ]Ππρ' οὗ {Π6 ἰη]ς. 

111.----ΤῊΕ ΤΓΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝ 

ΤΠετα 15 ποϊῃϊηρ οα ΤΟΥ] γ᾽ 5 ἐξ 6-ρᾶρα ἴο ἐ6]} τι 
ἐπαὺ Πἰβ θοοὶς ἰ5 ἃ ὑγαπϑὶαἰτίοη, δηα 1 ἷς ““τηοβϑὲ ουνθοὶ 

ΧΙΧ 
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δηα ρ]εαβαηῦ ρῬαβύογαὶ του ῃ 6 ΡΥ ΟΥ οᾶτηθ ἴηΐο {Π6 

παπᾶς οἵ πε “γουπρ ἰδ 165 ἢ δοὼγ ψΒοτὰ Πα ψ τοῦθ Τῦ, 

ὉΠῸῪ τοᾶν Ψ6]} Πᾶνα βυρροββᾷ ἰδ ἴο Ὀ6 Ηἷ5. οτἱρὶπαὶ 

μοῖκ. Ἐοῖ ΔἸ Ππουρ ΠΙ5 γοηαουίηρ ἰδ ΒΘ ΠΘΙΑΠΥ͂ οἷοβα 

Θπουρῃ ἴο ὑΠ6 Οτθοκ ἴο βδυϑευ ὕμ6 μηοϑβῦ ξαϑυϊα!οιβ 

πιοάδγῃ βομ αν, Ὁ Πὰ5 411 πε ρυδθθβ οὗ ἰαίομα, την τη, 

ἈΠ νοολΡΌ]αγΥ Οπαγδοίθυβῃῖς οὔ πε μεϑὺ ΕμΡΊΒἢ 

Ρτοβα οἵ {πε ἀ8γΥ. ΟΥ̓ τοοϑὺ οὗ μἰβ βχθθίθποθβ 1 πηυϑὺ 

Ἰοᾶνα ἔπε τϑαᾶεν ἴο Ἰπάρο, νυ 1 οαῃηποὶ ἔουθθδν ἴο 

ΤΟΙΏΔΙΚ ΠΡΟΙ ΟΠ6 οαϊοϊαπαϊηρ ἔεαύατα οὗ Ὠ8 β'γίε. Ηθ 

ΑἸ γαγ 5. 5θον5 γ0Ὰ ἐμαὶ μὲ μᾶ5 ἃ οοτωρ εἴθ βυᾶϑρ οἵ 

πὸ οἰταδϊίοη μὲ ἰδ ἀββουηρ. Ηδ ποῦ ΟΠΪΥ 5665 

πᾶ μϑατθ, θαῦ 6 ἘΠ ΚΒ ἀμᾶ ἔδεϊβ. Ηδ Καονβ ψνμαὶ 

τὸ πνὰϑ {Κα ἴο Ὀ6 ὕΠ6 16. 

Τὰ τιδϊκκίηρ ἷἰ5 ὑγδηβι 0 ΤΒΟΥΏ]ΘΥ μ
ά Ρεΐοτε ΠῚ 

Ἐπ6 ρᾶγ8}16] Γαὔῃ Δηᾶ Οτθεκ εἀϊθοη οὗ δυῃρουηα ΠΗ, 

ΡΠ 5Π6α ἴῃ 1005. Ηἰ5 ΕπΡΊ 5} 15 οἴξεδη βυρρεβίθα 

ὈΥ Ζαπροιτηδηη 8 [ὐΐῃ: 
ἴῃ ὁπ οἵ ὕνο ρίδοεβ. Β6 

85 τηϑᾶδ τϊϑύα 85 τῃγτουρ ῬΑΥ ΠΡ ΤΩΟΥΘ αἰταπύϊοῃ ἴο 

{πὸ Τιαὐῦϊη ὑμᾶῃ ἴο {πὲ ατεεῖο ; μὰ ἢ6 οου  ὔΪ 68 

Ρτεΐευβ ἃ γϑδαϊῃρ ον ἴο Ὀ6 ἑοαπὰ ἴῃ Ψυμρευγηδη 5 

ποῖεθ. Ὑμᾶὺ με ψγὰβ ἔδυηαν νι Αὐαγοῦ 5 ΕΥΘΠΟΒ 

ναχοίοη οἵ 1659 1 μᾶνϑ ποὺ θθῈθῃ 4016 ἴο ββίδ 18}. 

[π᾿ ταῦ τονἰβίομ οἵ ΤΠοΥΉ]ογ 5 νου, 1 δοὺ ταν 561} ἴο 

αἸΐου ον ψνμᾶῦ ννὰ5 δοῖυ}ν πτοηρ ; θα τὶρῃῦ ἀρὰ 

ντοηρ Ὀεΐηρ 850. οἴὔθῃ ἃ γαδῖτον οὗ ορϊπίομ, 1 οἁπποῦ 

Πορε ἴο πᾶν ΡΙεαβεαᾶ 81} ΤΥ τοδᾶδυβ 85 Ὑγ6}1 8ἃ5 ταν βο] 

πᾷ ἔπε δαϊουβ οἵ {115 56 1165. 1 οδῃ ΟὨΪΥ 580 πὰ} 1 

μανα οογγθοϊθα δ5 016: ἃ8 φδϑιηθα πὶ ὑπ οἰγουγη- 

οἴδποοϑ Ροβϑί]6, δπα ἐδ ἴο τβᾶῖκα ἔμα φοΥ ΘΟ 08 

ΧΧ 
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οοηβοηϑηῦ ἢ τὴν οοποδρύϊοη οἵ ΠΟΥ] γ᾽ 5 ϑὕν]θ. 
Ι͂ηὴ πε Ἰἰοηρ ραϑϑᾶρε ψῆεσα ΠΟΥ] Ογ᾽ 5 ὑγδη5]ὐϊοῃ 

νγὰ5 ποῦ ἀν] 016, 1 Πᾶνα ἱπηϊζαῦθα Πΐτη ἃ5 ΠΕΔΙ]Υ 851 

. οοὐ]ά. 
1 Βᾶνε ποῖ αἰβοονεγεα ὑμπαὺ ἃπν οὔθ σοὺκ ννὰ5 

ΘΥΟΥ Ρ] 156 ἃ ὃν {Π6 τὰ κοῦ οἵ ὑΠ|5 ἀδ] ρ [8] ὈοοΚ ; 
πα 66ά, ἴπΠ6 ΤΟ] ον ἀγα ὑπ 6 οὐἱν ἴδοῖβ 1 ἢᾶνα θθ 

4016 ἴο ρθδῃ ἃροὰῦ ἢΐη. (ἀξοῦρα ὙΠΟΥΉΪΕΥ νᾶ 
Ὀοτ ἰῃ 1014. Ηδε νβ {πε βοῃ οὗ ἃ οδγΐαϊη ἹΠουηδβ 

ὙΠΟΥΗΪΟΥ ἀσθβουθεα ἃ5 “οἵ (Ππεβῃϊγε, ἂπα νὰϑβ δἱ 
Βερίομ ὅθ ῃοοὶ ὑπᾶοὺ Ποιηὰβ ὙΥ Ιζθμθδαα, ὑπΠῈ ἢγϑὶ 
τηδδῦου ἀρροϊηϊεα οἢ {πε τα- υπαϊπρ' οὗ ὑπ 5600] ἴπ 

1021. Ὁ ΕΠ δα 5 ὑϑῆεν αὖ {πε {ϊπηε, Φομη Πρ ῦ- 
ἐοοῦ, ννὰβ αἰδεγνγασαβ τηδϑίευ οἵ δύ. (διπουῖη θ᾽ 5, αηά 

νγα8 εἰθοίβα ὙΊςῈ- ΒΔ ΠΟΘ] ]οῦ οἵ ὑπΠ6 [{Ππἰνεγθὶν οὗ 
(δι υασα ἰπ ἸΘῦῦ. ὙΠ μθδα βαηῦ τῆϑην οἵ ἢϊς 

ΒΟΠΟΪΔΥ5 ἴο 5 οΪα οΟ]]6ρα, ΟΠ γι 5, Δπα 1Ὁ νὰ ΠΕΙῸ 
ὑμαῦ ΤΉΟΥΗΙΘΥ ννὰβ δατηϊίεα 51Ζ81----81Ζ 5 η1ρ5 Ψγ6ΓῈ 
σίνθῃ ἴο Ροοῦ 5ἰπαἀδηβ--- πεν Μι. Κιίηρ ἴῃ 1031]. 
ΤῊ Κίηρ ἰ5 ἐπε Βαννατα Κίηρ 0 15 ὑπ6 βϑυθ]θοις οὗ 
ΜΙηΐοπβΒ ἢ οϊάας, διὰ Μι]οη τεβίάθα αὖ ΟΠ οι 5 

ἔγοιη 1620 ἐο 1092. [Ι͂ηω 1639 ΤΠοιη]ον ργοςθοαθα 
ΒδΟΠΘΙου ἴθ Ατὐίβ, ἀπ νὰ θᾶ ΠῸ τπογ6 οὗ ἢϊμη 

βᾶνθ ὑπαῦ ἴῃ 15 Τουὺν- αν ἢ γεν ἢ6 15 ἀθβουθεα 
ΡΟ {πε ΠΟ ΟΩΣ ἡκοὶς οὔ δ ]1)αρἠπὶς απ (ἠίοο ἃ5 
“ (ἀδη ]θμηδη.᾿ 

» ὀρ χὰ δ νυ “τον --" 

ΚΓ  ΟΎΎΤΩΣΥ ἡ" ἀν ὼ ὧν 

τω 

Ἵ ὦ 

ἢ Ἀν ἘΠ 
ΟΑΜΒΒΙΡΘΕ, 1913. 
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᾿ ᾿ ΒΙΒΙΙΟΘΟΒΑΡΗΥ 

Ο Μαϊέῖο ᾿υΐησερβ : Τϑπριβ ννὰβ ἢυβῦ φυϊπτθα ἴῃ ὕπ6 ΕΘΠΟ 
ὑγδηβὶαὔϊομ οὗ Ατηνοῦ ρα] ηθα ἴῃ 1ὅδὅ8.(. Το ατοκ ἰοχὺ 
τνῶϑ ἢγϑῦ ρα ]Π]5η6α Ὀν ῬΏΙΠΡ «ππΐα αὖ ΕἼΟΓΘ ΠΟΘ ἴῃ 1698. 

76 Βεβὲ Οοηιηιεηέαγῳ ἴθ ὑμπαῦ οοπίαϊπηθα ἴῃ ϑ 6116 05. Ῥᾶ.8116] 
Οὐθοκ πα Ταύϊη βαϊύϊοη ΡαὈ]]5Πη6α ἴῃ Γδύϊη αὖ [οἰ ρΖὶρ 
ἴῃ 1843. ᾿ 

Τε αγίτεϑὲ Επισίἰϑἢ, Κογϑίοη, 15 ταῦθ δὴ δαδρίδύϊοη ὑπδη ἃ 
ὑγαπβ αὐϊοι : ὑπ6 ζο]]ονντηρ 15 105 ὑ{{16-᾿ ρᾶσο: δαρληῖβ απὰὶ 
ΟἸἩοο 1 επεοϊεπέϊῳ | ἀοδογδίηρ ἐπα τὐεῖσἠξ 1 οΓ αἢεοέϊοη, ἐπ 
δἰηιρίϊοϊέϊε οὗ ἴοι, ἐθα ριιγρογὲ 1 οΓ ποπεβὲ ηιεαπῖπρ, ἐδε 
γεϑβοίιέτοη, οὗ ιεη, απαὶ ατϊδροϑῖ- 1! ἐΐοη, οΥ Γαΐε, βηϊδηεα πὶ ὦ 
Ῥαβίογαϊί, απὰ τπέογίαςεο ιὐτές, ἐπε ργαῖβεβ ] οὐ αὐ ηιοϑέ 
»εεγῖίε8856 υἴηεεβ8ε, ισοπαϊεν [εἰ ἐπ, Μαϊεδέϊε, 1 απ γαῦε ἴῃ, 
»εγεοίϊοη, οεἰεδγαΐεαι τὐτέμύη, 1 ἐἢ6 βάθια αβίογαϊϊ, απαὰ 
ἐπεγεξογα 1 ἱεγηιεὰ ὃψ ἐπε παρε οὗ 1 Τὴλε δηερβεαγαϑ8 
Ηοϊϊααῖο. ἰ Βῳ Απρεῖΐ ΤΠ αψε. 1 Αἰέϊον ξογέια υἱγέιϑ [ Αἐ 

οςς 7Ζοπάοπ  ργίμηίεα ὃν Ποδεγέ Ἡαϊάεργαιιο, απαὶ αΥὰ | ἐο δὲ 
ο΄ βοϊα αἱ ἢϊ8 βῆορ τη, ᾿Ῥαιιῖ68 εἰν ἢ -ψαγα 1 αὐ ἐδ δῖσπο οὗ ἐδε 

Ο Ογαπε | 1587. (Βεορυϊηὐθα δπα βαϊύθα ὈῪ «Ό56ΡῈ Ψ860Ό05, 
Τιομάομ, 1890.) 
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ῬΗΝΙΞ ΑΝ. ΟΗΓΟΕ 



ΛΟΓΓΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡῚ 

ΔΑΦΝΙΝ ΚΑΙ ΧΛΟΗΝ 

ΛΕΣΒΙΑΚΩΝ 

ΛΟΓΟΙ Δ' 



[71ΠῈ ΟΠΙΘΟΙΝΑΙ, ΤΙΤΙΕ-ΡΑΘΕΊ 

ῬΑΡΗΝΙΘ ΑΝ (ἬΤΠΟΕ 
Α ΜΟΒΤ ΒΕΕΤ ΑΝῸ ΡΙΕΑΘΑΝΤ ΡΑΘΤΟΒΑΙ, 

ΒΟΜΑΝΟΒ ΕῸΒ ΥὙΟΥΝΟ ΓΑΡΙΕΞ 

ΒΥ 

απο. ΤΗΟΒΝΤΕΥ, Οκντ. 

ψυσυν τ σον »ὰὺι 

Ἠυπη1} οαβᾷ 181] ἀινεϊαταῖτιβ ὨΙΗ1] ΠΟΙ] 15. - ΘῈΝ. ῬΗΤῸΝ 

ΙΟΝΘΡΟΝ: 

ΡΕΙΝΤΕΘΡ ΒῸΒ 50ῈΗΝ ΘΑΒΈΕΓΕΙ), ΑΤ ΤΗΕ ΒΙῚΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΙΙΙ͂ΝΕ 

ΒΒΕΒΒΕ ΕῸΒ ΡΙΟΤΌΒΕΝ ΝΕΑΒ ΤῊΒ ΒΟΥΑΙ ΕΧΟΗΑΝΟΕ ΙΝ 

ΟΟΒΝΗΙΠΙ,, ΟΕ ΑΘΑΙΝΒΤ ΡΟΡΕΞ- ΗΒ ΑΘ ΑἸ ΠΕὙ. 

. 8 1667. 



Α ΒϑΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΤῊΞΒ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ 

ΤῊΝ αμίθπον 8665 α ῥίοιι γε 97 σπιγίοιιδ ἱπἰεγργοίαίϊοτ ἴῃ 

ιπε ἰείαπα 1.εεῦο5. Απά Μὲ ἀοφογῖδος ἐξ ἦα οι δοοῖδ. 

Ἴ7ι6 οἰϊιαίίοι 91} Μυίεπε (ἐπε δοεηὸ 9 {πὲ 5071) 15 

ἀγαη. [Γ(αρῖὸ α φοαϊδενά, “Πυϊονοῖης α ροα
ΐ ἐμαί πορίοοίεα 

μον κιά, βηα5. αὐ ἐπξαρί- δου ὀαροδϑα γτυἱίμ Με αοοομίγε- 

ηιοηίς αδοιί [ῖηι, ἑαίδε 5 μην αὐυαῃ, ἔθορ5 μῖηι, απὰ παηιθδ 

μῖηι )αρ]ιηῖδ. 700 ψεαῦδ αῇον, 1ηυα5 α ὁΠορίιεγά, 

Ιοοζίησ 0} α 5Πέέρ 96 Νὶδ, ομπὰ ἴθ α οανέ οΓ ἐδὸ 

Ἰψηιρίδ α σὶνὶ 9 λ6 Ὁεγν δαηιέ ονίπωιο, ὑγίηισα ΠΟ τι, 

«πὰ οαἰϊς πον (Ομίοε. Πγψας ἀπά Ταηιο, τυαγηθ δὴ 

ἀγοαηις, σοπ {ον ἐμὲ εαροσεα εἸαάγον ἰοσοίθον ἰο ἤθθρ 

ἐποὶν βοοῖδ. ὙΠέμ ατὲ 7ομίμϊ, ἀπά ρίαψ αἸοαῃ ἐμιοῖν 

ἰζπο. [1)αρίμειϊδ, γιπΐησ ΑΓ ΟῚ ὦ μο-σοαί, [αἰἰ5 τοιαλθαγεΣ 

ἰοσοίϊιον γυϊέι Πῖρι ἀπο α ἱγαρ-ἀϊίοῖι πιαάς ον α τοο ἢ, δὶ 

ἐς ἀγα πρ αἰῖυθ ἀπά γυοῖϊ. (Ομίοο 8665 Τλαρ μνὶς αἱ Πὲς 

γυασ]ίησ ἀπά ργαῖδεδ μὶς δοαμίῃ. Τοτοῦ ἐπε μονα βηιαη 

γυοος ΟἸιῖοο γτυἱμι οἱ Π5, απ οοπίομς. τοὶ ϊι Παρίου [07 

ἤδὺ {αυολιγ. Τλαρ μιυῖς. ῥγαῖδεδ Ομίῖοο απ οἶκε κἰδϑος ἤῖρι, 

Τογοο αο:5 61, Ῥγψας (ῖοε ον Μὶς τοῦδε, διὰ αἰἱ ἴπ υαῖη. 

ΤΠεγθίογο, αἀϊοριδοα ἴη ἃ "υοἱ{-δἰῖμ, ἐδ ἐμίμλς ἰο δεῖξε ᾿θὺ 

4 



Α ΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ 

οηι α ἐκιοϊοί ἀπὰ σαντα ἤδγ αὐοαῃ ὃψ ἤοτοο, διέ ἐμ ἤοοῖ- 

ἄορς {αἰΐ προνὶ ἤΐηι. 

Τ)αρηπῖς απὰ Ολίοο ατὸ υαγἹοιείῳ αεοίοα. 1)αρἠηῖς 

ἐοϊἰς ἐπε Ταΐο οΓ ἐμε ϑιέοοὐ- ουθ. 7λὲ Τηγίαη ρίγαΐος 

ρίμηιάον ἐμθ Ποίας πα σαντῳ αὐῦαῃ 1)αρήπιδ. (Οίοε, ποὲ 

ἐπονυῖηρσ τοὐαξ ἰο 0. γιγιδ τρ ἐο 1]1)ογοο τυἤοηι 56 πα 

α ἀγῖηρ οΓ ̓ ς τυοισιάς. Ητ οῖυες ἤν α ρὲρε 97 τυοπαογ [μὶ 

»οεγ. δ.6 Ῥίαψς οκ τέ, απα ἐΐε οασθη απαὶ οολὺς ἐδαέ τ56γῈ 

ΟαΥΤΊ οἰ αὐοαῃ ἐπιγη οὐεν ἐΐδ υδ65εἰ. Τλεῳ ἀπαὰ ])αρἢηῖς 

δηυΐηι ἰο ἐΐε ἰαπα τυλιίο δε ἀγηιϑα ριγαΐεδ ἰγοτῦα. 1 θη 

ἐμον διιγῳ ροοῦ ἴλοτοο ἀπά γείπιγη ἰο ἐμοῖγ τυοπέθα σάπια. 



“ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ: 

, 
“ Ἷ 

“-“ 

1. Ἐν Λέσβῳ θηρῶν ἐν ἄλσει Νυμφῶν θέαμα 

δ 7 Ω δ ἥ γων ἢ ΤΥ κι ρανς 

εἶδον κάλλιστον ὧν εἰδον, εὐκονᾶ γραπτήν,, στο- 

ρίαν ἔρωτος. καλὸν μὲν καὶ τὸ ἄλσος, πολύδεν- 

, 

ὃδρον, ἀνθηρόν, κατάρρυτον, μία πηγὴ πάντα 

ἔτρεφε καὶ τὰ ἄνθη καὶ τὰ δένδρα, ἀλλ᾽ ἡ 

2 
7 

γραφὴ τερπνοτερα καὶ τέχνην ἔχουσα περιττὴν 

ΝᾺ 7] 2 ᾿] ἤ “ 
Ν, Ἂς “-“ 

καὶ τύχην " ἐρωτικῆήν, ὥστε πολλοὶ καὶ τῶν 

͵ 

Ὑ 
΄“΄“ 

΄“ 

ξένων κατὰ φήμην ἤεσαν τῶν μὲν Νυμφῶν 

΄-“ 
, “ 

“ὦ. 

ἱκέται, τῆς δὲ εἰκόνος θεαταί. γυναῖκες ἐπ᾿ αὐτῆς 

τίκτουσαι καὶ ἄλλαι σπαργάνοις κοσμοῦσαι, 

7] 
7 ͵7 

παιδία ἐκκείμενα, ποιμνιᾶ τρέφοντα, ποιμένες 

7 
“- 

ἀναιρούμενοι, νέοι συντιθέμενοι, λῃστῶν κατα- 

Ψ 

δρομή, πολεμίων ἐμβολή. 
᾿ 

ο, Πολλὰ ἄλλα καὶ πάντα ἐρωτικὰ ἰδόντα με 

Ἂς 
7] 

0 ΕΣ ᾽ ,7ὔ ΄-΄“" 

καὶ θαυμάσαντα πούῦος ἔσχεν ἀντιγράψαι τῇ 

ΓΟ Ν ᾽ 
7 Ρ] Ν -“ ᾽ 7 

γραφῇ. καὶ ἀναζητησάμενος ἐξηγητὴν τῆς εἰκόνος 

΄ 7 

τέτταρας βίβλους ἐξεπονησάμην ἀνάθημα μὲν 

ΠῚ 6: Α Δόγου: ῬΡᾷ Δόγγου Σοφίστου Λεσβ. ομἱν ἴῃ 

ΘΟορμομ. ἢ 80 Βγαποκ : ΔΡ εἰκόνα γραφήν: ἃ εἰκόνος γραφήν 

2 590 Ηδυβίηρου : ΤΩ55 τηγοτῦ τέχνην δα τύχην 

6 



ὝΨΥΥΟΥ ΨΥ“, να 

ν΄. Σ 
ἢ 

ΡΚΟΕΜ 

1. ηεν 1 νγὰβ Βυπίϊηρ ἰῃ [,65Ρ005, 1 88ὰνν ἰπ {Πα 
στονα οἵ [πε Νυτηρἢ5 ἃ βρεοΐδο!α {Π6 τηοβὺ θθδαΐεοιβ 
ἃ Πα ρ]εδαβίπρ οἵ δἀπν ὑπαῦ ὄενϑὺ γεὺ 1 οαβὺ ΤΥ εὐε8 
ὌΡοΟΩ. [ὑ νγὰβ ἃ ραϊηΐβα ρίοΐαγα, γθρουθηρ' ἃ βίου 
οὗ Ιονεβ. Τῃε στονε ἱπαθεα νὰϑβ νεῖν ρ᾽βαβαηΐ, ὑΠῖο Κ 
βεῦ ψἱῦἢ ἔγεαὲβ ἀπ βἴαστθα ντῦῃ ἤοννευβ Ἔνευυνῃεσε, 
δα ψαΐετεα 41] ἴοη ομα ἰουπίαϊη τυ αϊνεῖβ 
τη δ Ποὺ5 πα 1115. Βυΐ ὑπαὶ ρῥἱοΐυγα, ἃ. Πανίηρ ἴῃ 
ἴδ ποῦ ΟὨΪΥ ἂῃ Ἔχοθὶ]επὺ ἃπα ψνοπαοθυία] ρίεοε οὗ τὶ 
θαΐ 450 ἃ ἴα]ε οἵ ἀποϊθηΐ ἰονε, νγὰβ ἔϑι ΤΟΥ δια δ ]6. 
Απάᾶ ἐμογαΐοσα την, ποὺ οὔϊν ἔπε ρβορὶς οἵ ἐπε 
οουπένν Ὀαΐ ἰογεῖρηθυβ 450, Ἐπομαηΐεα Ὀγ τς ἴδμηθ 
οὗ 1, σάτα ἃ5 τη 0ἢ ἴο 566 ὑπαῦ, 85 ἴῃ ἀδνοίϊίζοῃ ἴο ἐπ6 
ΝΥρΡη5. ὙΠατα γεσα ἤρσαγεα ἴῃ ἰδ γοιπρ' ΨΟΙΏΕΠ, 
ἴῃ πε Ροβζαγα, βουηα οἵ ἐβεμηϊηρ', οὔ 5 οἵ βϑυνδαα]ηρ, 
1 |16 σμ]Πάτεπ ; θα θ65 Ἔχροβεα, ἃπα ανγεβ ον! ηρ ὑΠῈ ΠῚ} 
5ΌΟΪ ; 5Βῃδρῃουαϑβ τα κίηρ᾽ ἃΡ ἔου πα] ησβ, γοιπρ᾽ ΡΕΥΒΟΠΒ 
ΡΠ ΡΒ ησ ὑπαὶν ἰσοῖῃ ; 8η ἱπουγβίοη οἵ ὑπίθνεβ, 8 
ἰηγοδα οὗ διτηθα τηβῃ. 

2. Πεῃ 1 πὰ βεεὴ νυ δατηϊγαΐίο ἴπ656 ἂπᾶ 
Τ8 ΠΥ ΟἴΠοΥ ἐὨΐηοβ, Ὀὰΐ 411} Ὀ6]οπρίπηρ ἴο {π6 αἴαϊνβ οὗ 
Ιονε, 1 δᾶ ἃ τηϊρ εἶν ̓ ηϑυϊσαύϊοη ἴὸ νυυῖζε βοιηειῃίηνσ 
8ἃ5 ἴο ΔΙΏΞΕΙ ὑπαὺ Ρἱοΐασαε. Απα ἐδμπεγεΐοσε, μεθ 1 
Βα ἀγα ν βουρῃῦ ἃπα ἔουπα πῃ ἱπίεγργεΐευ οὗ 

ἔπε ἴπηᾶρσοα, ἄγαν θΡ ὑπεβε ἔθου ῬΟΟΚ5, ἂη ΟὈ]αἰίοη 



ΠΑΡΗΝΙΒ ΔΝῸ ΟΗΙΟΚΒ 

" 
ῇ, [ο Ἷ 

ἔρωτι καὶ Νύμφαις καὶ Πανί, κτῆμα δὲ τερπνὸν 

πᾶσιν ἀνθρώποις, ὁ καὶ νοσοῦντα ἰάσεται καὶ 
Ν , 

λυπούμενον παραμυθήσεται, τὸν ἐρασθέντα ἀνα- 

, ᾿ ᾽ ᾽ θέ δ Ἷ ,ὕ 

μνήσει, τὸν οὐκ ἐρασθέντα παιδεύσει. πάντως 

γὰρ οὐδεὶς "ὕρωτα ἔφυγεν ἢ φεύξεται, μέχρι ἂν 

κάλλος ἢ καὶ ὀφθαλμοὶ βλέπωσιν. ἡμῖν δὲ ὁ θεὸς 

7 “ Ν “ 5 ΄ 

παράσχοι σωφρονοῦσι τῷ τῶν ἄλλων γράφειν. 

ΤΡ προπαιδεύσει 



ΡΕΟΕΜ, 8 3 

ἴο ἴονε πᾶ ἴο δὴ πα ἴο {πθὸὶ ΝΥΏΡΗ5, δπα ἃ 
ἀεΠ σ  ] ῬοΟββ ββΙ ἢ Ἔν ἢ ΤῸΓ 411] τηθπ, ΕῸΥ {Π15 ψν1}} 
Οὐγα Πίτη ἐπαὺ 15 δῖοκ, δηα τόσβθε ἢΐμη ἐπαὺ ἰ5 ἴῃ 
ἀαηρ5 : οπμα ὑπαῦ Πδ5 Ἰονεα, τὖ νν1}}] τϑυηθυηθεῦ οὗ τ; 
Ομ6 ὑπαῦ Πὲ5 ποῦ, ἰᾧ ψ1}} ἰπϑίσιιοῖ. ΕῸΣ ὑπεῖα ψψὰ5 
ΠΟΘΙ 8ην γεὺ ὑπαὺ ψΠΟΠΥ οουἹα Ἔβοᾶρα ἴονε, δπα 
ΠΕΡΘΥ 58Π4}} ὑπθύα 6 ΔηΥ͂, ΠδυδΙ 850 ἰοηρ ἃ5 θδδυΐν 
58Π4}} Ὀ6, παν εὺ 50 ἰοπρ' ἃ5 εγεβ οδπ 8566. Βαΐ ΠΕΡ 
τη6 ἱπεῦ (οα ἴο νυῖΐζε ὑΠ6 ραββϑίοῃβ οἵ οὐπεὺβ; δπὰ 
γγΠ 116 1 υυυῖΐα, ΚΕῈΡ Τη6 ἴῃ ΤΥ Οὐ ΤΊΡὐ υντὖ8. 



ΔΟΓῸΣ ΠΡΩΤΟΣ 

1. Πόλις ἐστὶ τῆς Λέσβου Μυτιλήνη μεγάλη 

Ν , ὃ , τ ᾿ Ψ Σ ͵ ἢ} 

καὶ καλή. διείληπται γὰρ εὑρύποις ἐπεισρεούσης 

“ ͵ ν , 
" 

-“ 

τῆς θαλάττης καὶ κεκοσμηται
 γεφύραις ἕξεστοῦ 

καὶ λευκοῦ λίθου" νομίσεις 2 οὐ πόλιν ὁρᾶν, ἀλλὰ 

νῆσον. ἀλλὰ ἣν ταύτης" τῆς πόλεως τῆς Μυτι- 

΄ Ὁ 2 ᾿ δί ὃ ἤ 4 ᾿} Ν 5 Ἂ 

λήνης ὅσον ἀπὸ σταδίων ιακοσίων" ἀγρὸς ἀνδρὸς 

εὐδαίμονος, κτῆμα κάλλιστον, ὄρη θηροτρόφα, 

πεδία πυροφόρα, γήλοφοι κλημάτων, νομαὶ 

ποιμνίων" καὶ ἡ θάλαττα προσέβλυζε
ν" ἐπ᾽ ἠϊόνος 

ἐκτεταμένης ψυχαγωγίαν 
μαλθακήν." 

9, Ἔν τῷδε τῷ ἀγρῷ νέμων αἰπόλος Λάμων 

τοὔνομα, παιδίον εὗρεν ὑπὸ μιᾶς τῶν αἰγῶν 

τρεφόμενον. δρυμὸς ἦν καὶ χόχμη, «ἧς: κατω- 

3 Ἀ Ν » ’ 
Ν ’ 

τάτωϑ καὶ κιττὸς ἐπιπλανώμενος καὶ ποῦ μαλ- 

1 ἐπεισρεούσαις : 4 ὑπεισρεούση5 ΑΡ τῇ θαλάσσῃ (Α 

νι ὑποαυῦ ἰοῦδ) 2. ἊΡ -αις 8 ἣν ταύτης : Ῥα ἐκ τ' (Ρ ταὐτηΞ) 

δια ἦν αἴξου ἄγρος 4 ὍΠῚ εἴκοσιν ὃ ῬΡα -«ἐκλυζεν α ἐν 

ἠϊόνι (Β Ἰδοιπᾶ) ὃ ρ0 Μα, Ῥτο. οἱὰ νατϊδηῦ: ΔΡ ψάμμῳ 

μαλθακῆς (Ρ -κῇ): ψυχαγωγίας μαλθακῆ5 Ἰ μιᾶς τ. αἰγῶν 

ΑΡ (Δπηγοῦ): α αἰγὸς 8. 90 Ε΄, οἵ. μεσαίτατον 4: Β κάτω: 

ὉΠ κάτω βάτων: ΑΡ βάτων οἷά ναγῦ. οἵ οογγαρύϊομ. κάτω 

1οΟ 



ΤῊΝ ΕἸΚΒΤ ΒΟΟΚ. 

1, ΜΥΤΙΙΕΝΕ ἰ5 ἃ οἷζν ἴῃ 1 ,65005, ἀπα Ὀγ ἀποίεπὲ 
{1165 οἵ Ποποῦν ἰ 15 ὑπ ογϑαῦ δπα ἔδϊν ΜυΠ]εΠα. 
ΕῪον ἴδ 15 αἰβείηρυ δα ἀπα αἰνιάεα ({ΠπΠ6 568 ἤοντηρ 
ἴη) ὈΥ ἃ ναγίοιιβ δὐτραβ,.} ἃπα 15 δάουπεα ν]τἢ 
Ὀτασεβ θὰ οὗ νῆϊΐα ΡΟ 56 τηὰγ0]6. Υοι 
νου ποὺ ἐπὶπκ γοὰ βὰν ἃ οἷΐγ, θὰῦ δῃ ἰβ]δπά. 
Ετοῖὰ {πὶ Μυύ]επα βοηθ ὕνο πυπαγεα []οηρΒ 
ὑπευα ἰὰγ ἃ τηᾶποῦ οὗ ἃ οαγΐαϊη τἱοῇ Ἰοτα, [Π6 τηοβὺ 
ϑυνεεῦ δπα ρεαβαηΐ ριόβρεοῦ ππᾶδὺ 41} ὑῃ6 ὄὐαβ οὗ 
ἤδάνεη. ΤΠογα σγεῦα τηοπηΐαϊηβ βἰοσεα ἢ ψ1α 
Ῥεαβϑὺβ ἴοσ σᾶτηα; ἔμπεσε ὑγεσῦα 1115 ἃπα Ὀᾶπκ5 ὑπαὶ 
ΕΙῈ Βργεδα τ νὶηθβ; ἔπΠ6 ἤε]α5 ἀθουπαάθα νἹ ἢ 
411 βογΐβ οἵ οούῃ; ὑπ νδ|]εγβ σι οΥγομαγαβ. πᾶ 
ϑαγάθη5 ἃπα ρμυγ7}5 ἔγτουη ὑπ 6 ἢ1}15; πΠ6 ραβύισεβ ψ ἢ 
ΒΠ6 6} 8ἃπα ροδΐβ ἃπα Κίπα; {Π6 568-}]Π]}οννβ, 5υν ε!]ΠἸησ 

ἃ Πα συβἢϊηρ' ΠΡΟ ἃ 5ῆογε ψ ῃΐοἢ ἰὰν εχίθπαεα ἁ]οηρ 
Ἴη 8ἃΠ ΟΡΘἢ ΠΟΙΖΟΙ, τηϑ 6 ἃ βοί᾽ πηᾶρῖο ἃπα ἐπομδηῦ- 
τηθηΐ. 

2. ἴῃ {πὶ5 ϑυεαὺῦ οουηΐγν, [Πς6 ἢΠα]α ἀπα ἔδττη οὗ 
 Μγάεπε, ἃ σοαιπεσα ἀνε] ]ηρ', ΟΥ πᾶπηα ]ἅτηο, ἔουαπα 

9Π6 οἵ Πὶβ ροαΐβ βυοκ)|Ὶηρ δη ἰπΐδηΐ-θοΥ, Ὀγ 5.0 ἢ ἃ 
ΠΤ ὁἤδποα, ἰδ βϑειηβ, ἃ5 ἐπἰϑ : ΤΠοτα νὰ ἃ ἰανη,2 ἀπ ἴῃ 
Οἷ ἃ 66]}], ἀπά ἰπ ἔπε πε μεγιηοϑὺ ρατὶ οἵ {πε 46]} ἃ 

ΡῬίαθε. ἃ}1} ᾿ἰπεὰ στ τναπάεδυίϊηρ ἵνν, ὑπῈ στουπα 

1 2,6. ΘΌΓΙΡΙΙΒ685. ΟΥ οδ δ ]8. 2. 2.6. ἃ σ'αᾶθ, 8 ασθθκ 15 
“ἐ ρα κνγοοῦ.᾽ 

; Ὧν 1 



ΌΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΓΟΗΙΟΕ 

θακή, ἐφ᾽ ̓  ἧς ἔκειτο τὸ παιδίον. ἐνταῦθα ἡ αἱξ 
θέουσα συνεχὲς ἀφανὴς ἐγίνετο πολλάκις, καὶ τὸν 
ἔριφον ἀπολιποῦσα τῷ βρέφει παρέμενε. φυλάττει 
τὰς διαδρομὰς ὁ Λάμων οἰκτείρας ἀμελούμενον 
τὸν ἔριφον, καὶ μεσημβρίας ἀκμαζούσης κατ᾽ 
ἴχνος ἐλθών, ὁρᾷ τὴν μὲν αἶγα πεφυλαγμένως 
περιβεβηκυῖΐαν, μὴ ταῖς χηλαῖς βλάπτοι πατοῦσα, 

τὸ δὲ ὥσπερ ἐκ μητρῴας θηλῆς τὴν ἐπιρροὴν 
ἕλκον τοῦ γάλακτος. θαυμάσας, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, 
πρόσεισιν ἐγγὺς καὶ εὑρίσκει παιδίον ἄρρεν, μέγα 
καὶ καλὸν καὶ τῆς κατὰ τὴν ἔκθεσιν τύχης ἐν 
σπαργάνοις κρείττοσι. χλανίδιόνΣ τε γὰρ ἣν 
ἁλουργὲς καὶ πόρπη χρυσῆ καὶ ξιφίδιον ἔλεφαν- 
τόκωπον. 

ὃ. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐβουλεύσατο μόνα τὰ 
γνωρίσματα βαστάσας ἀμελῆσαι τοῦ βρέφους: 
ἔπειτα αἰδεσθεὶς εἰ μηδὲ αἰγὸς φιλανθρωπίαν 
μιμήσεται, νύκτα φυλάξας κομίζει πάντα πρὸς 
τὴν γυναῖκα Μυρτάλην, καὶ τὰ γνωρίσματα καὶ 
τὸ παιδίον καὶ τὴν αἶγα αὐτήν. τῆς δὲ ἐκπλα- 
γείσης εἰ παιδία τίκτουσιν αἶγες, ὅδεϑ πάντα 

αὐτῇ διηγεῖται, πῶς εὗρεν ἐκκείμενον, πῶς εἶδε! 
τρεφόμενον, πῶς ἠδέσθη καταλιπεῖν ἀποθανού- 
μενον. δόξαν δὴ κἀκείνῃ, τὰ μὲν συνεκτεθέντα 
κρύπτουσι, τὸ δὲ παιδίον αὑτῶν ἐπονομάζουσι, τῇ 
δὲ αἰγὶ τὴν τροφὴν ἐπιτρέπουσιν. ὡς δ᾽ ἂν καὶ 
τὸ ὄνομα τοῦ παιδίου ποιμενικὸν δοκοίη, Δάφνιν 
αὐτὸν ἔγνωσαν καλεῖν. 

τ ρ0 1 : Π158 καθ᾽ ΘοΥΓαρύϊοη οὗ κάτω ἀΌονΘ ἔγομηι πᾶ. 
2 ὕπὶ] χλαμύδιον, οὗ. 4. 2] δὅνϑ, 80 Κ᾽: τη88 ὁ δὲ 4 αὶ εὗρεν 
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νι] πο  υ Ν  υσντνἷμν.-- 

ΒΟΟΚΊ!, ὃδ 2-5 

ἔαγττεα ονεῦ ἱἢ ἃ ἤπει βου οἵ ογάββ, ἃπα οἡ ἐμαὶ 
πε ἱπΐαπὸ ἰἴᾶν. Τὴθ σοαΐ οομΐηρ οὗζεμ ΠΙ ΠΕΥ, 
αἰβαρρεβαιεα νεῦῪ σπποἢ, περ] οί πρ 501} ΠδῚ οὐῃ Κιὰ 
ἴο αἰξζεπα πε νγεΐομεα οἢ]α. [Ι͂πηοὸ ΟΌβευνεϑ ΠΟΥ 
ἐγεχαθηΐ ουὐὖβ ἃπα αἰβουγβαύομβ, πα οἰ ὑγίπηρ' ὑμαῦ ὑΠ6 
ΚΙα 5ῃουα θὲ 50 ἔουβακεη, [Ὁ]Π]}ον 5. Ποὺ ὄνθῃ δὲ Πίσἢ 
ΠΟΟΠ. πα 8ἅποη δε 8668 {π6 ροαὺῦ θεβιυαίησ ἐπα 
ΟΠ] οαγεα!]ν, Ἰεϑὺ 5η6 ϑῃοιαὰ οἤδηοα ἴο δΒυτὺ ἰδ 
ἢ Ποὺ ἤοονε8, πα ἐπε ᾿ηΐαηὺ ἀσανηρ' τ} Κ ἃ5 ΤΠ ΌΤΩ 
πε Ὀτεαβὺ οἵ ἃ Κπα τηοΐμοσ. Απα ψοπαοιηρ αὐ ἰὐ, 
ἃ5 ΜῈ] Πα τηϊρηΐ, ἢ6 οοΙηθ65. ΠΘΆΓΟΥ ἃη6 ἤπαβ ἴὑ ἃ 
τηϑ ἢ -Οἢ 114, ἃ ᾿πϑῖν θον ἀπα θαδα αι], πα ψΥρΡΡοΘα ἴῃ 
ΤΟ ΠΥ οἰοῦμο5 ὑΠ6 πη σοὺ 5Ποα] ἃ ἤπα ΠΡοπ ἃ Γου Πα] ηρ-. 
Ηἰς5 τπᾶπεϊα οὐ {{{{ 16 οἸοακ ννὰβ ΡΣ] ΘῈ, ἔαϑίεπεα τ ἢ 
ἃ ΘΟ] 6 π᾿ ὈΤΌΟΟΙ, ἃπα Ὅν Πὶβ 5146 ἃ {{{1Ὶ6 ἀαρσου, ὑπ6 
Βᾶπά]6 ΡΟ] 5Πῃ6α ἱνουυ. 

ὃ. Ηδ ἐπουρῃΐ αὖ ἤνβθὺ ἴο ἴακε ἀννὰν ὑπε ἴοκοηβ 
ἃπα ἴακΚα πὸ ὑπουρσῃΐδ ἀροὰὺ ὑπῈ οἢ1]1ἃ. Βαΐ αἴξδεου- 
νγᾶγ5 οοποαδίν ηρ 5ῃατη6 νυ Πϊη Πἰτηβ6 1 1 ΠῈ 5ῃου]α 
ποῖ ἰπηϊζαΐϊα ἐῃ6 Κίπάποβθβ ἃπα ΡΠ] Δη ΠΤΟρΥ ΠῈ Πα 
566} Ἔυθὴ ἴῃ ὑπαὶ σοαῦ, νναϊτηρ {11 ὑΠ6 πὶρῃΐϊ οἄτης 
ὉΠ 6 Ὀγηρβ 8ἃ}} ἰο Μυγία!ϊα 5 νέα, {πΠ6 ῬοΥυ, ἢ15 
Ρτεοϊουβ ὑσϊηκοῖβ, ἀπ ἐῃ6 σοαῖ. Βυΐ Μντίαδ]θ, 4]} 
διηδΖαα αἱ {Π]15, “ ὙΥΠηαὺ δ᾿ χαοίῃ 5Π6, “40 σοαῦβ οαϑὶ 
θογβῦ᾿ ὙΠπεπ ἢα Ἐ6]] ἴο [611] ΠΕῚ 4}1, παθεῖν ἤονν 
Πα πᾶ ἔοι πα Πΐπη Ἔχροβεα, ποὸνν βιοκ]βα ; ον ονεὺ- 
ΘΟΙη6 ὈΥ͂ ΤΕΥ βῆδιηθ ἢς οουἱα ποῖ ἰδανε {πε ϑυνεεῖ 

ΘΠΠα ἴο αἷε ἴῃ ὑἐπαῦ ἔουβαϊς θη ὑΠϊοκεῖ. Απα ἐπογϑΐοτε, 
ΠΕ ἢὰ ἀϊἰβοουποαὰ Μυτῖαϊα νὰ οἵ ἢϊβ τϊπα, {πὲ 
ὑπηρθ ἐχροβεα τοσοῦμον ψἱὉἢ Ηΐπη ἀγα ἰδ ἀρ οᾶτε- 
ἔν ἀπᾶ ἰά, ἔμεν δὰν πε ον ᾽5 ἐπεὶ οὐνη ΟὨ1]ά, 
ἃπα μΡὰΐ Πίτη ἴο πε οοὰὺ ἴὸ πυγθθ. ἀπα {ὑπαὶ ἢϊ5 
πᾶτηθ τηϊρηῦ ὈῈ ἱπάθεα ἃ βῇερῃογα᾽β πᾶϊηθ, ὑπεὸῪ 
ἀσταοδά ἴο 641] Πΐτη ΠΡ Πΐ5. 
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ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΝΣ 

4. Ἤδη δὲ διετοῦς χρόνου διηνυσμένου.," ποιμὴν 

ἐξ ἀγρῶν ὁμόρων, Δρύας τὸ ὄνομα, νέμων " καὶ 

αὐτὸς ὁμοίοις ἐπιτυγχάνει καὶ εὑρήμασι καὶ 

θεάμασι. Νυμφῶν ἄντρον ἦν, πέτρα μεγάλη, τὰ 

ἄνδοθεν κοίλη, τὰ ἔξωθεν περιφερής. τὰ ἀγάλ- 

ματα τῶν Νυμφῶν αὐτῶν λίθοις πεποίητο" πόδες 

ἀνυπόδητοι, χεῖρες εἰς ὥμους γυμναί, κόμαι μέχρι 

“ Ρ] 7 
᾿ 3 “ ἢ Ν 3 ͵ὔ 

τῶν αὐχένων λελύμεναι, ζῶμα περὶ τὴν ἰξύν, 

μειδίαμα περὶ τὴν ὀφρύν' τὸ πᾶν σχῆμα χορεία" 

ἣν ὀρχουμένων. ἡ ὦα τοῦ ἄντρου τῆς μεγάλης 

πέτρας ἣν τὸ μεσαίτατον.
 ἐκ δὲ ἀναβλύζον ὕδωρ 

ἀπῇει χεόμενον," ὥστε καὶ λειμὼν πάνυ γλαφυρὸς 

ἐκτέτατο πρὸ τοῦ ἄντρου, πολλῆς καὶ μαλακῆς 

πόας ὑπὸ τῆς. νοτίδος τρεφομένης. ἀνέκειντο δὲ 

καὶ γαυλοὶ καὶ αὐλοὶ πλάγιοι καὶ σύριγγες καὶ 

κάλαμοι πρεσβυτέρων 
ποιμένων ἀναθήματα. 

5. Ἐϊς τοῦτο τὸ νυμφαῖον οἷς ἀρτιτόκος συχνὰ 

φοιτῶσα δόξαν πολλάκις ἀπωλείας παρεῖχε. 

κολάσαι δὲ βουλόμενος 
αὐτὴν καὶ εἰς τὴν προτέρ

αν 

εὐνομίαν καταστῆσαι, δεσμὸν ῥάβδου χλωρᾶς 

7 “ 
ῇ “ , 

[οὶ ς 

λυγίσας ὅμοιον βρόχῳ τῇ πέτρῷ προσῆλθεν, ὡς 

ΡῚ -" 
θ » 7 εἰ ᾿ δὲ ὑδὲ Τὸ φ 

ἐκεῖ ληψόμενος" αὑτὴν. ἐπιστὰς δὲ οὐδὲν εἰδεν ὧν 

γχπισεν, ἀλλὰ τὴν μὲν διδοῦσαν «παιδίῳ; πάνυ 

» ἊΝ Ν Ν }] δ 
“-“ ͵ὕ 

ἀνθρωπίνως τὴν θηλὴν εἰς ἄφθονον τοῦ γάλακτος 

«ς ͵ὕ . δὲ 
δί » 

ον ,ὔ 
» 

ὁλκήν,. τὸ, ὃε παιοιον ἀκλαυστὶϊ λάβρως εἰς 

ἀμφοτέρας τὰς θηλὰς μεταφέρον τὸ στ
όμα καθαρὸν 

καὶ φαιδρόν, οἷα τῆς οἰὸς τῇ γλώττῃ τὸ πρόσωπον 

ἀπολιχμωμένης μετὰ τὸν κόρον τῆς τροφῆς
. θῆλυ 

1 ρ0 Ῥ, ῬΙῸΒ. οἱᾶ νὰῦ : Δα διΐκνουμ. 5. ρο Καὶ (Διιγοῦ ὈΥ 

διιθηδαῦϊομ): Π|855 γέμων τὸ ὄν. 8 φᾷ δἷηρ. 4 ῬοΙΏ. 

χορὸς ἢ. 5. ρ0 Β', οἵ. 3. 10 ἐκ. .- ἥρπασεν: ἃ ἐκ δὲ πηγῆς 
Ἀ 

ἀναβ. ὕδ. ἐπηεγχεόμενον : Ῥ ἐκ δὲ τῆς πηγ. ὕδ. ἄναβ. ῥεῖθρον 
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ΒΟΟΚ Ι, δὲ 4- 

4, Απᾶ πον, νγγῇεπ ὕνγο γϑαῦβ ὑἰπ|6 νγὰβ ραβὺ, ἃ 
Βῃθρμοσα οἵ {πε πεϊσῃθουτίηρ Π6145, Πγγὰβ Ὁ. ΠϑΠη6, 
Πα πες Ἰἰποῖς, νναϊοῃίπρ 5 ἤοοκ, ἴο 566 500 ἢ βἰρῃ δ 
8 ἢπα ϑοἢ γαγιθϊθβ 85 [τὴ αἰαά. ΤΠοθΥα νγὰ8 ἃ 
ΒΟ αυῪ βδουεα οἂνε οὗ ὑπΠ6 ΝΥΙΩΡΙΒ, ἃ Πυρα τΌΟΚ, 

ς Βοῖϊον δπᾶ νϑυϊΐεα νυ ϊπ, θαὺ τουπα νυὶτπουῦϊ. Τα 
᾿ς κΓ[αἴα68 ΟΥ̓ ᾿τηᾶραβ οἵ {πὸ ΝΡ 5 γουα οαὖ ουΐ τηοβῦ 

ΟΟΣΙΟΙΒΙΥ ἴῃ βἴοπα; ὑπεὶν ἔδβεὺ ἀπ8Πῃ04, ὑπ 6] ΔΙΊΉΒ 
Ῥᾶτα ἴο ὑπθ6 βῃου]άθυ, ὑμὶν αὶ Ιοοβθ ονϑὺ ὑμεὶτν 
ΠΘΟΙκβ, ὑΠ6]γ αγεβ 5 ΌΥ 5] 1πηρ, ὑΠ6]ν ἰαννην ρεὐς- 
οοαῖβ ὑπο κοα ἀρ αὖ ὑπΠε νναϊδύ. Τὴθ ψΠΟ]6 ργδϑθπηοα 
τηδᾶθ ἃ ἤριτε ἃ5 οἵ ἃ αἰνῖὶπθ διηιβίηρ ἄϑῆοθ ΟΥ̓ 

ς χηᾶθαια. Τῆα τπουΐῃ οἵ ὑΠ6 οὰνα ννὰβ ἴπ {πε τηϊαϑὲ 
οἵ παῖ ρσγϑαῦ τοοκ ; πα ἔγοτῃ Ὁ οιιβῃθα ὑρ ἃ βἰσοηρ 
οὐγϑίαὶ ἐοαηΐαϊη, ἃ πα γὰππΐηρ Οἵ᾽ ἴῃ ἃ ἔδυ ουγταπὺ 
ΟΥ Ὀγοοῖϊ,, τηδάα Ὀεΐοσα ὑπῈ ΠΟΙν οἂνα ἃ ἔγεβϑῃ, φυξεῃ, 
ἃΠα ἤονγευυ τηθϑα. Γἤετα ψψεσα Παηρίπησ ΠΡ 8πα 

᾿ς φοπβθογαΐδα ἔμεσα τη] κῖηρ- 4115, ρῖρεβ, ἀηα μδαΐθουβ, 
γγἰβί]εθ, ἀπα τοϑάβ, πε οἤδεγιηρβ οὔ ες δποϊθπὶ 

Π βΠορμοχάθ.. 
᾿ς ὅ, Τὸ {Πῖϊὶ5 οἂνε πε οἴζεη σδαάϊηρ οὗ ἃ 5Π6 60 
πονὶν ἀεἸνεγεα οἵ γουπηρ',, τδάς ὑΠ6 5Βῃερῃεγα οἴξεῃ 
ΟΠῖπκ ὑπαῦ 5η6 υὑπαουθίθα]ϊν νγὰβ ἰοϑύ. [)6ϑιηρ 
 ἐδεογαίοτε ἴο οογγθοῦ τΠ6 βίγαρ θυ πα γεάπος ΠῸῚ ἴο 
ΒΟΥ τὰΐϊθ, οὗ ἃ σγεεὴ ψἢ ΠῈ τηδᾶς ἃ 5586, δηάᾶ 
 Ἰοοϊκαα ἴο οαἴοῃ πεῖ ἴῃ {πΠ6 οανεὲ. Βυΐ ψῇθῃ με σϑπη8 
ἔδεγα Πα βὰν {πϊηρθ ΠῈ πανεῖ ἀγοδιηδα οἱ ΕῸΥ πε 

βδνν ΠΟΙ σἰνίπο 500 Κ ΤΌΤ ΠΟΙ αἀπιρθ ἴῃ ἃ νΕΥῪ Πατηδ ἢ 
ΤΠ ΏΠΘΥ ἴο 8Π ἰηξαηΐϊ, νγῃ]ο ἢ, νυ ποι οὐγίηρ, ρυθε αν 

 (1ἀ ἂν, ἤγβὲ ἴο ὁπε ἀὰρ' ἔμδη ὑππ τούμευ, ἃ τηοϑὺ πϑαῦ 
πα ἴ[αϊν τηουΐῃ ; [ῸΓ ΠΕ η {πῸ ΟΠ] Πα βυοκοα 

6 ΠΟΙΡΉ, ὑπΠῸ οἀγ Εἰ] ππιγβε ᾿ἰοΚαα ἰὑ 501} ἀπα ὑγιτησηθα 

Ε΄ ἐκοίει χεόμ. ὁ ῬΆΥΥ συλληψ. «παιδίῳ -- Ηὶ (ΑΙηγοῦ Ὀγ 
᾿ 6.2.) Τᾳ ἀκλαυτὶ : α ἀκλαγγὶ 
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ΑΡΗΝΙΘ ΑΝΌῸ ΟΗΠΟΘΝ 

Φ “ 
, . 

ἣν τοῦτο τὸ παιδίον. καὶ παρέκειτο καὶ τούτῳ 

7 

γνωρίσματα, μίτρα διάχρυσος, ὑποδήματα 

ἐπίχρυσα καὶ περισκελίδες χρυσαῖ. 
“ 7 ᾿Ξ Ν ε 

6. Θεῖον δή τι νομίσας τὸ εὕρημα καὶ διδασκό- 

Χ “Ὁ Ν -" 

μενος παρὰ τῆς οἰὸς ἐλεεῖν τε τὸ παιδίον καὶ 

- 5 “ Ν Ν 7 ΟΝ ᾽ “ 

φιλεῖν, ἀναιρεῖται μὲν τὸ βρέφος ἐπ᾽ ἀγκῶνος, 

7 
7 

“ 

ἀποτίθεται δὲ τὰ γνωρίσματα κατὰ τῆς πήρας, 

εὔχεται δὲ ταῖς Νύμφαις ἐπὶ χρηστῇ τύχῃ θρέψαι" 

τὴν ἱκέτιν αὐτῶν. καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἣν ἀπελαύνειν 

Ἀ , 3 θὰ 2 Ἁ » [οὶ Χ 

τὴν ποίμνην, ἐλθὼν εἰς τὴν ἔπαυλιν τῇ γυναικυ 

- ἡ, ᾿ Ζ , ᾿ ς [: 

διηγεῖται τὰ ὀφθέντα, δείκνυσι τὰ εὑρεθέντα, 
,ὔ 

, 

παρακελεύεται θυγάτριον νομίζειν, καὶ λανθά- 

ς 5" , ς Χ Ν Ἂ φν 

νουσαν ὡς ἴδιον τρέφειν. ἡ μὲν δὴ Νάπη (τοῦτο 

ε » “ - 3 Ἁ ο ᾿ Ψ , Ν 

γὰρ ἐκαλεῖτο) μήτηρ εὐθὺς ἣἦν καὶ ἐφίλει τὸ 

8 ὑπὸ τῆς οἰὸς παρευδοκιμηθῆναι 
Ἁ 

“ Ν ΞΖ Ά, 
3, 

δεδοικυῖα, καὶ τίθεται καὶ αὐτὴ ποιμενικὸν ὄνομα 
7 [2 

παιδίον, ἅτε 

Ἂν Ψ. 3 “Ὁ , 

πρὸς πίστιν αὐτῷ, Χλοην. 
ω ΄ Χ 

1. Ταῦτα τὰ παιδία ταχὺ μάλα ηὔξησε καὶ 

, ᾽ - ᾿] 7 - ᾽ 7ὔ 

κάλλος αὐτοῖς ἐξεφαίνετο κρεῖττον ἀγροικίας. 

β 3 ε ἢ ᾿ - Ν Ξ- 

ἤδη τε ἦν" ὁ μὲν πέντε καὶ δέκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς, 

ες Ν ͵ “ 5 , χ18 ͵ ον 

ἡ δὲ τοσούτων δυοῖν ἀποδεόντων, καὶ ὁ Δρύας καὶ 

Ἑ - ΓΑ το ᾿ , 

ὁ Λάμων ἐπὶ μιᾶς νυκτὸς ὁρῶσιν ὄναρ τοιόνδε τι. 

ΧΕ ΄, 0.7 5. ᾿ ἢ ,ν 

τὰς ὃ Νύμφας ἐδόκουν ἐκείνας, τῶς ἐν τῷ ἄντρῷ, 

5 ΝΡ" , 5 τὰ Ν δί - «ς Δ ΄ Ν 

ἐν ᾧ ἡ πηγή, ἐν ᾧ τὸ παιδίον εὗρεν ὁ Δρυᾶς, τὸν 

“ Ν Χ ,ἮῸ" ΄ “ ΄ 

Δάφνιν καὶ τὴν Χλοην παραδιδόναι παιδίῳ μάλα 

1 ρὺ δόμου; πι85 σπάργανα Ὑνωρ. ἱποουρογαῦθα 9]05885, 

οἵ. 8 5 οὗ, 14: Α τρέψαι 8 9 ΗΠ ΒΟΙΪρ : ̓η58 ὥστε 

4 ἡ ἤδη ἦν ΟΥ οὖν ὅ. ΑΡ εἶναι τὰς 

τό 



ΒΟΟΚΊΙ, 88 δ. 

ἰδ ἂρ. ΤΠαῦ ᾿πέαμπϊ ννὰβ ἃ οἱτ], ἃΠα ἴῃ 506 ἢ ΤΠΘΏΠΘΙ 88 
θεΐογθ, ἔπεσα ἰὰν ἴοκθηβ θεβϑίάθ ἤεὺ; ἃ ροίγαϊα ετὰ- 
Ὀτοϊάεγεα ἢ σΟ]α, ἃ Ρδὶῦ οἵ 5065 ρ᾽]αβά, δπὰ 
ΔῈ Κ]6- θὰ πα 8 41] οἵ ρο]α. 

6. νπεγεΐοτε γγαβ, ὑπίηκίησ τ Πιτη56 1} ὑπαΐ 
ὑΠὶ5 οουἹα ποῦ οοὴα ἀροῦὺὺ υυἱδμοῦῦ ὑΠ6 ῥγονίθηοα 
οἵ ἐπε ἀοάβ, πα ᾿δαγπίπρ' τη ΥοΥ ἃπα ἴονα ἔτοπ {Πα 
5866}, ἴδ κεβ ΠΥ ἋΡ ἰπῖο ᾿ῖβ ἅτΊη5, ρὖ8. ΠΟΙ ΤΠ Πὰ- 
τηρηΐβ ἰηἴο ἢϊδβ 50 Υ10, ἃΠα Ργὰγβ ἴο η6 ΝΥΡἢ5 ὑπ Ὺ 
ΙΔΥ ἤᾶνα ΠΑΡΡΙΪ ρῥγθβεύνεα πα Ὀτουρηῦ ἀρ ὑπεὶν 
ΒΌΡΡΙΠΙαηῦ ἀπ νοΐατυ. Νον {πμεγείοσα, θη 1 νγὰβ 
ἀἰπηα ἴο αἀτῖνε ποῖηα ἢἰβ ἤοοκβ, ΠῈ φοπηθ8 ἴο ἢϊβ οοϊζαρ 
ἀπ ἐ6}15 411 ἐῆαὶ πε πδᾶ βεὲπ ἴὸ ἢἷβ υνῖξε, 5ῆθννβ ΠΕ 
γγμαῦ ἢ6 παᾶα ἰοππα, θΪα5 ΠΟΥ ὑπῖηκ 95η6. ἰδ ΠΟΥ 
ἀδαρηζεν, ἀπ, ΠΟ ἜΕσ ΟΥ, Πα 56. ΠΟΥ ὉΡ; 8411] ἀπ ΚΠοννῃ,, 
ἃ5Β ΠΟΥ 6Π1]1Δ. Νάρθ, ὑπαὶ νὰβ ΠΕῸῚ πᾶιηθ, Ῥερϑῃ 
ΡΓαβαπέϊν 1 ἕο θὲ ἃ τόμου, ἀπ ν ἢ ἃ Κἰπα οὗ ᾿εϑ]οῦβυ 
νου ἀρρϑαᾶν ἴο ἴονε {πε οἢ1Π]α ᾿δβϑὺ ἐπαὺ αὐγαὶ 5ῃου ]α 
σεῦ τηοτα ὈΓαΐϊβα ; ἂηά, ἅκὸ Μυγίαϊα Ὀεΐογθ, σίνεϑ 
Βδὺ ἐπα ρμαβίογαὶ πᾶῖὴθ οἵ Ἕ(Ἴ]οα ἴο ἃββϑασα τι85 {5 
{με ὶγ οὐ. 

1. ΤΏ6βε ἱπέαηϊβ συν ΠΡ ἅρδοθ, πα 5.1} {πεῖν 
θεδαΐν ἀρρεαγεα ἴοο βχοθ!]επὺ ἴο 1 ΙΓ στβύϊοβ ΟΥ 
αἀεγῖνε αὖ 411] ἔγτοιη οἷοννηβ.Ό Απα ])αρῃπὶβ πον 15 
πέξζεεπ ἀπα ΟἜΪοα γοῦΠρῸν ἔννο γϑαῦβ, ΠΘΠ ΠΡΟΠ ΟΠ6 
πἰρῃῦ Ι͂Ὰᾶτπηὸὺ ἃπα ἴδυγὰβ πᾶ {πεῖ νἱβίοηβ ἴπ ἐπε ὶν 
βίθβερ. πεν ἐπουρηὺ ὑπαν βὰν ὑμοβο ΝΡ ἢ5, ὑπῸ 
αοάαε5865 οἵ {πε οἂνε ουΐδ οἵ ψῃϊοῃ πε οαηΐαϊη 
συβηδα οὐδ ἰπΐο ἃ βίγεμ, ἃπαὰ ὑγῇοσα γγὰβ ἔοαπα 
ΟἾΪοε ; ἐμαῦ πᾶν ἀε]νευθα Παρ ἀπα ΟἨΪοα ἴο ἃ 
οογξαίϊη γοιηρ ὈΟΥ, νΕΙῪ αἰβαδί πη], νεὺν ἴδὶτ, ΟΠ 6 

1 Ἰπηπηθαϊδἔο]ν. 
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ΘΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕΚ 

ἴον Ἃ Ν “ »Μ 

σοβαρῷ καὶ καλῷ, πτερὰ ἐκ τῶν ὦμων ἔχοντι, 
, Ν « “ , Ν Ν ᾿ βέλη σμικρὰ ἅμα τοξαρίῳ φέροντι: τὸ δὲ ἐφα- 
7 Ψ Ψ 4τ| 7 “ ας 

ψάμενον ἀμφοτέρων ἑνὶ βέλει κελεῦσαι λοιπὸν 
΄ Ν Ν Ἁ , Ν ᾿ 

ποιμαίνειν, τὸν μὲν τὸ αἰπόλιον, τὴν δὲ τὸ 
“4 ποίμνιον. 

“ εὖ ῇ, 

8, Τοῦτο τὸ ὄναρ ἰδόντες ἤχθοντο μέν, ποιμένες 5 
Ὗ » ΄ ς ͵] 

εἰ ἔσοιντο καὶ αἰπόλοι «οἷ» τύχην ἐκ γνωρισμά- 
, ᾿, Ἄ, 

των 3 ἐπαγγελλόμενοι κρείττονα" διὸ αὐτοὺς καὶ 
- 7 7 Ν 

τροφαῖς ἁβροτέραις ἔτρεφον καὶ γράμματα ἐπαΐί- 
᾿ ᾽ 

δευον καὶ πάντα ὅσα καλὰ ἣν ἐπ᾽ ἀγροικίας" 
250. 7 Ν ,ὔ Ὁ Χ [οὶ ζ ἐδόκει δὲ πείθεσθαι θεοῖς περὶ τῶν σωθέντων 

ἊὉ 

προνοίᾳ θεῶν. 
Ν Καὶ κοινώσαντες ἀλλήλοις τὸ ὄναρ καὶ θύσαντες 

“ Ν ἿΝ » Ψ Ν ΄-“ ͵7͵ 

τῷ τὰ πτερὰ ἔχοντι παιδίῳ παρὰ ταῖς Νύμφαις 
, Ε} Φ 

(τὸ γὰρ ὄνομα λέγειν οὐκ εἶχον), ὡς ποιμένας ἐκ- 
Ἁ , κ᾿ 7 

πέμπουσιν αὐτοὺς ἅμα ταῖς ἀγέλαις ὃ ἐκδιδάξαντες 
“- Ὁ 7 Ἂς 7 ““ 

ἕκαστα, πῶς δεῖ νέμειν πρὸ μεσημβρίας, πῶς ἐπι- 
“ 4 , 

νέμειν κοπάσαντος τοῦ καύματος, πότε ἄγειν ἐπὶ 
ῇ ῇ Ἁ , 

ποτόν, πότε ἀπάγειν ἐπὶ κοῖτον, ἐπὶ τίσι καλαύ- 
, - ῇ 

ροπι χρηστέον, ἐπὶ τίσι φωνῇ μόνῃ. οἱ δὲ μάλα 
7 Ἂ Ψ' ϑ' 

χαίροντες ὡς ἀρχὴν μεγάλην παρελάμβανον καὶ 
51} ᾿ 3 ν ν , " " 
ἐφίλουν τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα μᾶλλον ἢ 

Ν ᾿ Ψ “- 

ποιμέσιν ἔθος, ἡ μὲν ἐς ποίμνιον ἀναφέρουσα τῆς 
Ν ἌΡ: Ζ ς Ν Ψ 

σωτηρίας τὴν αἰτίαν, ὁ δὲ μεμνημένος ὡς ἐκκεί- 
δ 7 μενον αὐτὸν αἱξ ἀνέθρεψεν. 

1 ἔργ λοιπ. ποιμ. Α 88 νέμειν 2. ρ0 δε !16Γ: τὴ88 οἱ ποιμ. 
αἰπόλοι Α : Ῥ ἴσως οὗτοι αἶπ.: ἡ οὗτοι αἰπ. «-οἷ-- ἢ 8. 50 

ΗΕ (Απιγοῦ ὈΥ δι.) : ἴη88 σπαργάνων 4 50 Ὁ ΡΓΟΌ. οΪα νϑν. : 
Αα δι’ ἣν 5. Ῥᾳ ἀδύ. ὁ 11 ομηΐβ ἅμα τ. ἀγ. ΚΡ Ῥ: 
ῬΓΟΡ. οἹά νᾶγ.: ΑΡ ἐπιμένειν : 01] δεῖ νέμειν 8.ᾳ ἄγουσα 

τῷ 



ΒΟΟΚ Ι, 8 1-8 

ὑπαῦ δᾶ νυ ἱηρθ αὖ ἢἰβ 5ῃου ]οΥβ, ννοῦα ἃ θοὸν ἃπα 
10} 16 ἀατῖβ ; ἀπα ὑπαὺ {115 θοὸν αἸα τοιοῦ ἔπϑῖ θοὺἢ 
τ ἢ πε γε Ὺ 56] ἔβας αἀανῦ, ἀπ οομηγηδηα δα [Ὁ ἔτΌΤα 
ὑπεποεΐουϊῃη οπα 5ῃου]α ἔδεα ἢϊβ ἤοοκ οἵ ροαῖΐβ, ὑπε 
οἴμπευ Κϑαρ Πεὺ ἤοοκ οἵ 5Πεερ. 

ὃ, ΤῊϊ5β ἀγεδτη θεΐπρ' ἀγεαιηθα Ὀγ θούῃ, παν οου]Ἱὰ 
ποὺ θαΐ οοποεῖνε ουἱοῦ ἴο ὑπίηκ ὑΠᾶὺ ἔποβε 5ῃου]α θὲ 
ποίῃϊησ θαὺ ΠΡ τβ οὐ σοαϊμεσαβ ἴο νγνοτη ὑπαν 
Πα τοδᾶ θϑέξεν. ἔουζαηθ ΠῸΠ.) ὑπ 6] τηοπαμηθηΐβ, 8Δπα 
ἱπαάδεα ἴον ὑπαῦ οασβα δα Ὀοΐῃ Δ] ονεα ἐπεϑῖὴ ἃ ΗΠΕΥ 
βοχξ οἵ τηϑαΐ, πα Ὀΐη αὖ σῆαγοα ἴο ἴεδοῦ ὑπϑτὰ ἰδ ῦθυβ 

 8Πα νυν ηδίβθοανευ. οὔμποὺ ἰπίηρθ Ε Ὲ ρϑβϑίηρ Ὀγᾶνα 
διηοηρ {Π|6 ΤΌΤ] βυναὶηβ ἃ Πα οἷν]5. Ὑεὖ πανουύῃε] 685 
ἰδ βϑεεηθα δὺ ὑμπαῦ ὑπε τπᾶπάδΐεβ οἵ πε οαβ οοη- 
σογηΐηρ ἔπδιη Ποὺ ὈγΥ ὑπεὶγ ργονίάθποθ μετα βανθᾶ, 
5ῃου !α θὲ αὐξεπάβα δπα ορεγεᾶ. 

Απα Βανίπρ' ἰο]α ὑπεὶν ἀγααμηβ οπα ἴο ἃποῦμευ δηὰ 
βδουϊπορα ἴῃ ἴΠ6 οανε οἵ ὑπ Νγτρἢ5 ἴο ὑπαὺ ψίηρεα 
ον (ον ΠὶβΒ πᾶπηα ὑπδῪ Κπον ποῦ), ὑΠπ6Ὺ βεπῦ ὑπ απ 
ουΐ 5ῃερῃεγαβ τὺ ὑπμεὶγ ἤοοκβ, πα ἴο δνευυυῃίηνσ 
ἱπϑίσιιοϊθα : πον ἴο ἔβεα Ὀϑίουβ ῃΙΪρὴ ποὺη ἃπα αἀτῖνα 
πϑῖὴ ἴο ἔγεβϑἢ ραβίυσε με η {Π6 βοογοϊηρ οἿΔ1Ὲ 
ἀβο! πο, ἤθη ἴο ἰΘδα ἔμθη ἴο ννδίεσ, νν ἤθη ἴο Ὀτὶηρ 

 ἔδπεαιη ἴο {πε ἔρ]α5, νυ ῃαὺ οαὐι]ε ννγὰβ αἸβοὶρ] θα ψἹτἢ 
᾿ς {πη ογοοῖκ, ψν μαΐ φοτημπαηα θα Ὀγ {πε νοΐος ἃΪομθ. πὰ 

πον ὑΠῖ5 ργεύςυ μϑὶν οἵ Βῃδρῃδγαβ ἀγα ἃ5 Ἰοουπα ἴῃ 
ἐπε υηβαῖν 5 45 1 πον Πδα σοῦ βοῖηδ σγεαῦ διρίτα 8116 
παν δἱῦ Ἰοοκίηρ' ονεὺ ἐπΠεὶν σοοαϊγ ἤοοκβ, πα συ ἢ 
τηογ6 ἔπθη 888] ΚΠ π6855 ἐγεαῖθα θούῃ ἔπῈ 5Π6 60 ἂπὰ 
βϑοαῖβ. Εν ΟΠ]οα ὑπαη κυ !]Υ γαΐευγεα ΠῸῚ ρυθβεσνδίοη 
ἴο ἃ ΒΏ66Ρ, ἃπᾶ 1)λὰρῇπῖὶβ μδα ποὺ ἔογροῦ ἴο δοκπον- 
Ἰεᾶρσα ἢϊβ ἴο ἃ ροδῦ. 



ΌΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΓΟ(ΗΙΟΣΝ 

9. Ηρος ἣν ἀρχὴ καὶ πάντα ἤκμαζεν ἄνθη, τὰ 
"ἢ " ΝΡ [ο ἐν Μ , 
ἐν δρυμοῖς, τὰ ἐν λειμῶσι, καὶ ὅσα ὄρεια. βόμβος 
ἣν ἤδη μελιττῶν, ἦχος ὀρνίθων μουσικῶν, σκιρ- 

τήματα ποιμνίων ἀρτιγεννήτων: ἄρνες ἐσκίρτων 
“ Ι͂ - “ 

ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἐβόμβουν ἐν τοῖς λειμῶσιν αἱ 
7 ννζῃ " δὴ " θ ΄ 

μέλιτται, τὰς λόχμας κατῇδον ὄρνιθες. τοσαύ- 

τῆς δὴ πάντα κατεχούσης εὐωρίας," οἱ ἁπαλοὶ 
- «οὗτοι! καὶ νέοι μιμηταὶ τῶν ἀκουομένων ἐγί- 

κι - 

νοντο καὶ βλεπομένων. ἀκούοντες μὲν τῶν ὀρνί- 
2 , 53 , Ὰ, [ο Ἁ 

θων ἀδόντων ἧδον, βλέποντες δὲ σκιρτῶντας τοὺς 
» Ὡ - Χ Χ , Ν ἄρνας ἥλλοντο κοῦφα, καὶ τὰς μέλιττας δὲ 

ν Ν μιμούμενοι τὰ ἄνθη συνέλεγον, καὶ τὰ μὲν εἰς 
Χ ΕΣ 

τοὺς κόλπους ἔβαλλον, τὰ δὲ στεφανίσκους πλέ- 

κοντες ταῖς Νύμφαις ἐπέφερον. 10. ἔπραττον δὲ 
“ 7 ΄ . ΄ Ν ΄ Ν 

κοινῇ πάντα πλησίον ἀλληλὼν νέμοντες. καὶ 
ς ΄7ὔ “ 

πολλάκις μὲν ὁ Δάφνις τῶν προβάτων συνέ- 
στελλεῖ τὰ ἀποπλανώμενα, πολλάκις δὲ ἡ Χλόη 

Ν ἴω “ “Ὁ “ 

τὰς θρασυτέρας τῶν αἰγῶν ἀπὸ τῶν κρημνῶν 
᾿ " ΄ Χ Ν 2 7 ) ,ὔ κατήλαυνεν. ἤδη δέ τις καὶ τὰς ἀγέλας ἀμφοτέρας 

Α͂ ἐφρούρησε θατέρου προσλιπαρήσαντος ἀθύρματι. 
᾿Αθύρματα δὲ αὐτοῖς ἣν ποιμενικὰ καὶ παιδικά. 

ἡ μὲν ἀνθερίκους ἀνελομένη ποθὲν ἐξελθοῦσα “ 
ἴω ΄ 

ἀκριδοθήκην ἔπλεκε καὶ περὶ τοῦτο πονουμένη 
“ «ς 

τῶν ποιμνίων ἠμέλησεν, ὁ δὲ καλάμους λεπτοὺς 
ἐκτεμὼν καὶ τρήσας τὰς τῶν γονάτων διαφυὰς 
2 7 “ “ ΄ Ζ 
ἀλλήλους τε κηρῷ μαλθακῷ συναρτήσας, μέχρι 

ΤᾺ εἰς τὰς 2. ρο ΠΠ| ργοῦ. οἱ νὰἂγ. : ΑΡΒ εὐωδίας 
ἁπαλοὶ : Ρ παλαιοὶ « οὗτοι:- Ηἰ (ΑἸηγοῦ ὈΥ 6Π}.) τὐνϑ 

συνέλεγε 4. αὶ οχηϊύβ 4 ἀκριδοθήραν 
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ΒΟΟΚ Ι, 88 9-10 

9. πα ννὰβ με Ὀερὶπηΐηρ οὗ βρυίησ, ἃπὰ 41} {π6 
ἤοννειβ οἵ ὑπε ἰαννηβ, τηθϑάονυνβ, ν4]|] 6 γ5 ἃπα ἢ1}15 ΕΓῈ 
πον ὈΪονίησ. ΑἹ] ννὰβ 8 δηὰ σγεεπ. Νὸον νγὰβ 
Ππετε Βυτητηΐηρ οὗ θ665, ἀπα σῃδηϊίηρ οἵ τηϑ]οαϊοιβ 
Ὀἰγαθ, ἃπα εκρρίηρ οἵ παυθοσῃ ἰαι5: Π6 ὈδῈ5 
Πατητηθα ἴῃ πα τηθϑάονϑ, ὕπΠ6 Οἷα β. να ]εα ἴῃ {πῸ6 
ϑύονεβ, ὑπ ἰαπὴρβ δκὶρῦ οὐ πα ἢ1115.΄ὃ Απα πον, 
γγΠΘΠ ΒΟ ἢ ἃ ΘΔΥ 6685 ον ἢδα ἢΠ|16α ὑποβα Ὀ]θϑὺ δπὰ 
ΒΔΡΡΥ ἤε]ά5, Πρ πὶ ἀπ (Ϊ]οα, 85 αἀδ]ϊοαΐα πα 

᾿ γΟΌρ [Ὁ1Κ5 Μ11], νου α παῖε ὑπΠ6 ρ᾽θαβαπὺῦ ὉΠ]ηΡ5 
ἔπεν Πεατὰ ἃπᾶ βᾶν. ΕΗδαγίηρ πον πΠ6 Ὀΐγαβ. οἷα 
οδμδηὺ ἰδ, ἔμπα θερδη ἴο οᾶ1Ὸ] ἴοο, ἃΠπΠα ββϑίηρ ἤον ὑΠ6 
Ἰατὴθ5 πκιρῦ, ὑτρὺ ὑπεὶν ᾿ἰρηῦ 8πα Πμη0]86. τη θαβ 168. 
ΤΠΉδπ, ἴο επηυϊαῖθα πε θεαβ, ὑπαν [4]1] ἴο οα}} ἐπε 
ἔαϊγοϑὲ ἤοννευβ ; Βοπη6 οἵ ψ ῃ]οἢ ἴῃ ᾿ουβοιηα βροῦῦ ὑπδν 
οαϑὺ ἴπ ὁη6 ἃ ποῦμευ 5 ὈΟΒΟη5, 8πηα οἵ βουηθ ρ]αιϊεα 
ϑαυϊαπαβ ἔου ὑπΠ6 ΝΡ ; 10. ἀπα αἰνγὰγβ Κεερίηρσ 
ΠΘᾺΤ ἰορεῖπον, ἢδα δπα αἷα 411] ὑπίηρβ ἴῃ ΘΟΙΏΙΏΟΗ ; 
ἔον Παρ ΐβ οἴδεπ σαϊπεγεα ἴῃ ὑπῈ βἰγαρο] σ᾽ 5Π6ΕΡ, 
δ πα (ἼΪοε οἴϊεημ ἄγονα πῈ ὈΟΙΕΥ νεπίατοιιβ σοαΐβ 
ἔγομυ ὑΠε ογὰσβ Πα ρυθοῖρίοα8 ; ἃΠα βοῃηθυϊηχαβ ἴο 9Π6 
οἵ ὑπϑῖὰ {Π6 οἂγα οἵ Ὀοΐῃ ὑπε ἤοοκβ ννὰβ [εἴ γγῃ1]} 6 

{δε οὐπεὺ αἰα ἰπἰεπα βοῖηα ρῥγαύςυ Κπδοῖκ οὐ Τουβϑοῖηα 

οὐ 

Ρἶαν. 
Εὸν 8}} ὑπεῖν βρουὺβ ὑγεσα βρογύβ οἵ ομη]άσγεη δπᾶ οὗ 

Βῃθρποσαάβ. (ἝἨΪοο, βουδαϊηρ ὕΡ ἀπα ἄονη ἀπα ΠεΥα 
ἃ πα ὑπετα ρῥἱοκίηρ ἃρ πε νυἱπα]δθβίγαννβ, νου αὶ τὰ κα 
ἴπ ΗΪαῖβ ἃ οἂρα [ῸὉΓ ἃ φ,ΆΒΒΠΟΡΡΟΙ, ἃΠα θὲ 850 ψ ΒΟ] 
θεπδ οἱ ὑμαῖ, ἐπαὺ 596 νὰβ οϑγθὶθθθ οὔ πεῖ ἤοςοκϑ. 
᾿λαρηΐβ οα ἔπε οὐμαῖὺ 5ἰάθ, Ὠανίηρ οαὐ ὑΠ6 5] ΘΠ 6. 
Γθϑα 5 δπὰ Ῥογεα {πε 4111}15 οὐ ᾿ηΐευνδ]β Ὀεῦνεεῃ ἐς 
Ἰοἰπΐβ, ἀπαὰ ἢ 5 βοῦν νγὰχ Ἰοϊπεα δα ἰίεα πε ἴο 
8 ΠΟΙΠ ΘΓ, ἴοοΚ πὸ οαγα Ὀαὺ ἴο ργϑοῖβε οὐὁἨΘ ἄενίβε βοιηδ 
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ΠΑΡΗΝΙΞ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

Ν ΄ » , , Ν 2 , 

νυκτὸς συρίζειν ἐμελέτα. καὶ ποτε δὲ ἐκοινώ- 

, Ν » Χ Ν ἃ ΝΜ 

νουν γάλακτος καὶ οἴνου, καὶ τροφὰς ἃς οἴκοθεν 

Μ 3 Ν » 1 θᾶ ΝΥ Τὸ Ν 

ἔφερον εἰς κοινὸν ἔνεμον. θᾶττον ἂν τις εἰθε τὰ 

, ᾿ ἀκ λλι 3 δ, 35... 5 ᾿ ͵ 

ποίμνια καὶ τὰς αὐγας" ἀπ ἀλλήλων μεμερίσμενᾶς 

ἢ Χλόην καὶ Δάφνιν. 

11. Τοιαῦτα δὲ αὐτῶν παιζόντων τοιάνδε σπου- 

δ) κέ] ὃν ΒΒ ἈΝ 3 ͵ 7 ΄ 

ὴν "Ἔρως ἐνέκαυσε." λύκαινα τρέφουσα σκύμνους 

νέους ἐκ τῶν πλησίον ἀγρῶν ἐξ ἄλλων “ ποιμνίων 

πολλὰ ἥρπαζε, πολλῆς τροφῆς ἐς ἀνατροφὴν τῶν 

σκύμνων δεομένη. συνελθόντες οὖν οἱ κωμῆται 

νύκτωρ σιροὺς ὀρύττουσι τὸ εὖρος ὀργυιᾶς, τὸ 

βάθος τεττάρων. τὸ μὲν δὴ χῶμα τὸ πολὺ σπείρουσι 

᾽ὔ , ΄ Ν Χ με ,ὔ 

κομίσαντες μακράν, ξύλα δὲ ξηρὰ μακρὰ τείναντες 
κ 

- ᾿ 

ὑπὲρ τοῦ χάσματος τὸ περιττὸν τοῦ χώματος κατέ- 
“- , ζ “ [2 Χ 

πασαν τῆς πρότερον γῆς εἰκόνα: ὥστε, κἂν λαγὼς 

“Ἀν ΄ ΟΝ" , 7 5 , 

ἐπιδράμῃ, κατακλᾷ τὰ ξύλα κάρφων ἀσθενέστερα 
, 

“-“ “-“ 

τυγχάνοντα," καὶ τότε παρέχει μαθεῖν, ὅτι γῆ οὐκ 

" 5 ᾿ Ψ “ ἴω Ν » Α 

ἣν, ἀλλὰ μεμίμητο γῆν. τοιαῦτά πολλὰ οὁρύγ- 

“- ᾿ - ,ὔ 2 , 

ματα κἀν τοῖς ὄρεσι κἀν τοῖς πεδίοις ὀρύξαντες 

Ν Ν 4 ᾽ ᾽ 4 
“ 5 ͵ὔ 

τὴν μὲν λύκαιναν οὐκ εὐτύυχησᾶν λαβεῖν: ἡσθά- 

6 ΄ ς [ , Ν δὲ 5 

νετοῦ γάρ, ὡς γῆς σεσοφισμενης" πολλὰς ὃδὲ αἰγαᾶς 

7 
᾿] 5 

καὶ ποίμνια διέφθειραν καὶ Δάφνιν παρ᾽ ὀλίγον 

ὧδε: 
12. Τράγοι παροξυνθέντες ἐς μάχην συνέπεσον. 

1 ρ0 ΑΕ; τὴ88 ἔφερον 2 ρ0 ϑομδθῖδι : [288 ἀγέλας, οὗ. 19 

8. ᾳ ἀνέπλασε Ἢ Ηδυρύ ἄλλων ἄλλοτε ὅ Ρᾳ ὄντα 5 80 

ΒΕ: τὰὲβ αἰσθάνεται ὡς Ε, οἷ. 16 : τη885 καὶ 
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ΒΟΟΚΊΙ, 88 10.192 

ἴππθ Ἔνθ ἔτῸμ του ηϊηρ' ἴο ὑΠ6 ὑν]]Πρηῖ. ΤΠ εἰν νης 
86 {πεῖν τ ἃπα νυν αΐβοαυευ νγὰβ Ὀγουρηῦ ΠΌΤ 
Βοιηα ἴο ὑ{Πς6 ἤε]ά5, ὑπαν Πδα 5}1}}} ἴῃ σοσησηοη. πὰ 
ἃ ΤΩΔῈ τσ ΒΟΟΠΕΙ͂ 566 81} ἐῃς6 οαἰ]ε 1 βεραγαῖθ ἔτῸΠἢ 
ΟΠ6 ἃποῦμευ ἔπε Πα 5ῃου]α ΟἾΪοα ἂπὰ 1 ΔρΠηϊ5 
ΔΒΌΠΟΘΥ. 
11. Βυῦ ψ 1116 παν ἃῦα ππ5 Ρ᾽αγίηρ ἀὐνὰν ὑπο ὶγν 

ὑτὴ6 ἴο βυγεεῖδθῃ ρ᾽θαβασα, αὐδευνγαγσαβ [ον ἰπ σοοά 
εαγποϑὺ Κἰπα]δα ἀρ ὑΠὶ5 ἤτα. Α νοἹῇ ἐπαὺ Πδα ἃ ΚΕΠΠ6] 
οὗ ψῇεὶρ5 νὰβ οοηδ οἴξαῃ τανε ποιβ ΠΡῸΠ πε πεὶρῃ- 
 Βουππηρ ἤε]45, ἀπα Πδα θοΥπῈ ἀννὰν ἔγοτη οὔμευ ἤθοκβ 

τηϑην οαἰα, Ὀδοδσβε 5η6 πεααβα το ρταν ἴο ΚΘθρ 
ΒΕΙβΘΙ ἂπα ἴποϑθε οαρ5. ΤὴῈ νη]ασοῖβ ὑπογεΐοσε 
τηδοὺ οσεῖμου, ἀπα ἴῃ ἐπα πίρηῦ ὑπαν αἱ αἰζοΠ65 ἃ 
ἰαϊμποιη σῖάε ἂπα ἔουσ ἰαϊμοια ἀδερ ; οἵ π6 βδἀγΐῃ 
ἤυπρ' ΠΡ ὑμεν βοαΐϊζευ {πΠ6 τποσα ρμᾶγὺ 411 δυτοδα αὖ ἃ 
“οοα αἰδίδποο, ἃπα ἰαγίπρ ον ΕΥ -ΟΥΌ 85 ἴΠ6 σἤδϑη ἰοπρ,, 
ατν, πα τούζεῃ βἐῖοῖβ, ὑπ δν βἴσον ὑμθτη οὐοὺ ν ῦ ἢ ὑπ6 
εαγΐῃ ὑπαὶ αἸα τουηδῖπ, ἴο τᾶ κα {π6 σγουσπα {{κὰ ἰὖ 
γγὰ5 Ὀϑίοσα ; ὑπαῖ ἰδ ἃ πᾶσα ἀο θυΐ οἴει ἴο τὰπμ ἔπετε, 
5Π6 οαηποῦ ομοοβα αΐ Ὀγθαῖκ ἔποβα τοαβ ὑμαῦ ψΕΥῈ ἃ5 
Ὀγ 6 5 ὑΠ6 βἰα 16, ἀπ ἔπδη ἀ065 Θαϑιϊν τηᾶὰκα ἴὖ 
Κπονη ὑπαὺ ὑπαὶ ἱπάθθα νγὰβ ποὺ ἔγτιθ, θὰ ΟἾΪΥ 
οουπίεγξεϊςεα 5011. Μδϑην βοῇ ἰγὰρ-αἰΐομεβ. ΕΓ 
πον αἰσσεα ἴῃ {πῸ τηοπηΐαϊη5 ἃπαὰ {πῸ ἢδ6]45 ; γεΐ 
πεν οου]α ποῖ ἴαϊκκα ὑΠ15 ννο] (ἔοΥ 5Π6 οουἹα ρεγοεῖνε 
ἵπθὴ Ὀεοᾶῦβα οἵ {π6 βορῃϊβιϊς πα σοτητη θη 10 0}5 
σγου Πα), Ὀὰῦ τηδὴν οὗ ὑπαὶ 5ῆθδερ ἃπᾶ ροδῖβ γε τα 
μετα ἀεβίγογεα, ἀπ ἔπεσα νναῃΐεα θὰυὺ ἃ [{{{|π {Παΐ 
Βλαρμπΐβ ἴοο νγὰβ ποῖ 5ἰαΐη. Απα Ὁ νγὰβ οἡ {ἢ]15 
σΒδᾶποοα: 

12. Τνο, Β6-οαῖς ψεῦε ὄἼχαβρεγαϊεα ἰο ἤσῃξ, ἀπά 

1 ΘΓ 5866} 8ΠπᾺ ροϑδίϑ. 
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τῷ οὖν ἑτέρῳ τὸ ἕτερον κέρας βιαιοτέρας γενομένης 
«τῆς» συμβολῆς θραύεται, καὶ ἀλγήσας, φριμα- 
ξάμενος ἐς φυγὴν ἐτρέπετο." ὁ δὲ νικῶν ἑπόμενος 
κατ᾽ ἴχνος ἄπαυστον ἐποίει τὴν φυγήν. ἀλγεῖ 
Δάφνις περὶ τῷ κέρατι καὶ τῇ θρασύτητι ἀχθε- 
σθεὶς ξύλῳ" ἐδίωκε τὸν διώκοντα. οἷα δὲ τοῦ μὲν 
ὑπεκφεύγοντος, τοῦ δὲ ὀργῇ διώκοντος, οὐκ ἀκρι- 
βὴς ἦν τῶν ἐν ποσὶν ἡ πρόσοψις, ἀλλὰ κατὰ 
«τοῦ:- χάσματος ἄμφω πίπτουσιν, ὁ τράγος 
πρότερος, ὁ Δάφνις δεύτερος. τοῦτο καὶ ἔσωσε 
Δάφνιν χρήσασθαι τῆς καταφορᾶς ὀχήματι τῷ 
τράγῳ. ὁ μὲν ἣ τὸν ἀνιμησόμενον, εἴ τις ἄρα 
γένοιτο, δακρύων ἀνέμενεν: ἡ δὲ Χλόη θεασαμένη 
τὸ συμβὰν δρόμῳ παραγίνεται εἰς τὸν σιρόν, καὶ 
μαθοῦσα ὅτι ζῇ, καλεῖ τινὰ βουκόλον ἐκ τῶν 
ἀγρῶν τῶν πλησίον πρὸς ἐπικουρίαν. ὁ δὲ ἐλθὼν 
σχοῖνον ἐζήτει μακράν, ἧς ἐχόμενος, ἀνιμώμενος 
ἐκβήσεται. καὶ σχοῖνος μὲν οὐκ ἦν: ἡ δὲ Χλόη 
λυσαμένη «τὴν» ταινίαν δίδωσι αθεῦδαὶ τῷ 
βουκόλῳ. καὶ οὕτως οἱ μὲν ἐπὶ τοῦ χείλους 
ἑστῶτες εἷλκον, ὁ δὲ ἀνέβη 5 ταῖς τῆς ταινίας 
ὁλκαῖς ταῖς χερσὶν ἀκολουθῶν. ἀνιμήσαντοϑ δὲ 
καὶ τὸν ἄθλιον τράγον συντεθραυσμένον ἄμφω τὰ 
κέρατα: τοσοῦτον ἄρα ἡ δίκη μετῆλθε τοῦ νικη- 
θέντος τράγου. τοῦτον μὲν δὴ τυθησόμενον “ 
χαρίζονται σῶστρα τῷ βουκόλῳ, καὶ ἔμελλον 
ψεύδεσθαι πρὸς τοὺς οἴκοι λύκων ἐπιδρομήν, εἴ 

-τῇΞ-- ἢ τα ἐτράπετο 2 Α ξύλῳ τὴν καλαύροπα λαβὼν: 
Ῥα ξύλον καὶ τὴν καλ. λαβ. (ἸΠΘΟΡΡ. 9] 055) -«-τοῦ-:- δτγοῃ. 
-τὴν- Ηὶ 3 ἀνέβη 5 ὕΠ6 ἢγϑῦ γννογα οἵ Π6 ατοδαῦ ᾿ϑοπηδ. 
1 4ᾳ: Β ἸΔΥΡ'. λείπει φύλλα εἰ τ ρῊ ὕΠ: Α τῆς ὅλης 
ταινίας : ὕ] ταῖς τῆς ὁλκῆς ταινίαις : ΑἸηγοῦ οἴ υ ὃ ὕἱἹ -τες 

6 Τῦὶ -οἱ: 0] τεθυσόμενοι ΤΑ οΟΥἹ. ἴο -ἂἃς 
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16 5Π0οΚ ννὰβ ασίουβ. πε οἵ ἔπδιη, Ὀγ ἐπ νίοϊθηοα 
οἵ πε νεῦὺ ἢνβὲ Ὀυϊῖ, πα οπα οἵ 8 που 5. ὈΤΌΚΕ. 
Π0}ὀὈΡοη ἐπε ραΐπ ἃπα ουἱοῦ οἵ {μαῖΐ, 411 ἰπ ἃ ἔγεὺ δπά 
τσ ομαΐε πα θεΐακαβ Ὠίτηβοὶ ἴο ἢϊρηῦ, θαῦ {πῸ 
νἱοῦου, Ραγβαΐπο μη οἷο56, νου] ποῖ Ἰοὺ ἢϊτη ἴακα 
Ὀγεαῖῃ. [ὰρμπΐβ ννὰβ νεχεα ἴο 566 πε ἤοὺπ ὈΤΌΚΕ 
Δα ἐμαὶ Κἰπα οἵ τηδ]αρογΐπθββ οἵ {πΠ6 σοαῖ. {ὉΡ πε 
οαἴομοβ ἃ ουᾶσεὶ, ἀπ Ρυγϑιθβ ὑπΠ6 Ρυτβαθσ. Βαΐξ ἃ5 
τὸ τεααθητν ΠΡΡΕΘ 5 ΘΠ ΟΠ6 ᾿Παβίεβ αὐνὰν ἃ5 ἔαβἑ 
ἃ5 Ῥοβϑίθὶν ἢ6 οἂπ ἀπ {πῸ οὐποὺ ἢ ἀγάδπου ρὰτ- 
5.65, ἔπεα νγὰβ πὸ οεγίαϊη ργοβρεοῖ οἵ {πε {ῃϊηρβ 
θεΐογε ἔπει, θὰΐ πἴο ἐπε ἐγταρ- αἸΐοῃ θοΐἢ [Ἀ]], ἢνβὶ 6 
σοαῖ, ἔθη 1λαρἢπἶ8Β. Απα ἱπαεεα ἴδ ννὰβ οπ]ν ἔΠ15 
ἐμαῖ βευνθα ἴο βᾶνβ Ροοὺῦ [άρῇῃηῖ5, ὑπαῦ Πα ἤππάοτεα 
ἄονπ ἴο ἔπ6 Ὀοΐζομῃ ἃ-σοο Κ ἤοσβα οα {6 Του ρἢ σοδί. 
ΤΠΟΥα ἴῃ ἃ ἰδιηθηΐα]6. οαβ6 ἢ ἰαγ, νναϊζηρ 1 ρεῖ- 
Θμᾶποα ἢ τἰσῃῦ 6 βοιηθῦοαν ἴο ἄγαν ᾿ΐπη οἱ. 
ΟἾΪοε βεείηρ' [δ δοοϊἀδπί, αὐνὰν 586 ἢἤϊες ἴο ἐπε αἰ ο ἢ, 
8: Π6 ἤπαϊπρ Π6 ννὰβ δἰῖνε, 64115 ἕο γ᾽ με ]ρΡ ἴο ἃ μεγαάβιηδῃ 
οἵ ἴῃς δα]οϊπίηρσ 6] 45. ὙὕΠεπ ἢῈ νὰ. οουηθ, ἢε 

Βυβι!εα ἀθουΐ ἔου ἃ Ιοπρ' οοτά, νυν ἢϊοἢ Πο]αϊην, ΠΡ ηΐ5 
} τηϊσμῃὲ θὲ ἄγαν ἀρ; Ὀὰΐ ἤπαϊηρ ποηθ, ΟἨ]ος ἰπ ἃ 

ἔθαυῖησ Παβῖα ΡῈ}}5 οἵ᾽ Πδὺ ϑἰουηδοΠου ΟΥ̓ Ὀγεαϑι απ, 
ε δῖναβ Πίτη ἴξ ἴο ᾿ἰεὺ ἄἀονῃ, ἃπα βἰαπαϊηρ ὁ ἐπε ρἱἐ- 
 τῖμη, ἔπδν Ὀοΐη Ρερδπ ἴο ἄγαν πα Πᾶ]Ὲ ; ἀπά )δρῃ- 

πἶβ, Ποϊαϊπο [αϑὺ Ὀγ ἰΐ, πίστη ]ν ΓΟ] ον εα ΟἼ]οε᾽ 5 Πἴπε, 
8: Πα 50 ἀβοθπαβα ἴο πε ἴορ. ὙΠπεν ἄγεν ἃὉΡ ἴοο ἐπα 
νυγεϊομεα σοαΐ, ν᾿ ϊο ἢ πον Πδα θοΐἢ εἶ Ποῦ π5 ὈΤΌΚΕ 

(580 ἤετγοεῖν αἰ ἐπε τενεηρε οὗ {πῸ ναπαυβῃεα ῬΌΓΒΕΘ 
Βίπη); ἀπᾶ πὸ σανα Πΐπι ἴο ὑἐῃης6 Πεγάβιηδηῃ ἴο 58ου]- 
ἤρα, 5 ἃ τονατα οἵ {πὸ τεβοῦς δηᾶ τεἀειηρίϊοη οὗ 
ἐδεῖν ᾿ἶνεβι Απα 1 ἀηνθοαν τηϊββθα Ηΐπὶ αἱ Ποιη6, 
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τις αὐτὸν ποθήσειεν. αὐτοὶ δὲ ἐπανελθόντες 

ἐπεσκοποῦντο τὴν ποίμνην καὶ τὸ αἰπόλιον. 

Καὶ ἐπεὶ κατέμαθον ἐν κόσμῳ νομῆς καὶ τὰς 

αἶγας καὶ τὰ πρόβατα, καθίσαντες ἐπὶ στελέχει 

δρυὸς ἐσκόπουν μή τι μέρος τοῦ σώματος ὁ Δάφνις 

ἥμαξε καταπεσών. τέτρωτο μὲν οὖν οὐδέν, 

ἥμακτο οὐδέν, χώματος δὲ καὶ πηλοῦ πέπαστο 

καὶ τὰς κόμας καὶ τὸ ἄλλο σῶμα. ἐδόκει δὲ 

λούσασθαι πρὶν αἴσθησιν γενέσθαι τοῦ συμβάν- 

τος Λάμωνι καὶ Μυρτάλῃ. 

13. Καὶ ἐλθὼν ἅμα τῇ Χλόῃ πρὸς τὸ νυμφαῖον," 

τῇ μὲν ἔδωκε καὶ τὸν χιτωνίσκον ὃ καὶ τὴν πήραν 

φυλάττειν," αὐτὸς δὲ τῇ πηγῇ προστὰς τήν τε 

κόμην καὶ τὸ σῶμα πᾶν ἀπελούετο. ἦν δὲ ἡ μὲν 

κόμη μέλαινα καὶ πολλή, τὸ δὲ σῶμα ἐπίκαυτον 

ἡλίῳ: εἴκασεν ἄν τις αὐτὸ χρώζεσθαι τῇ σκιᾷ 

τῆς κόμης. ἐδόκει δὲ τῇ Χλόῃ θεωμένῃ καλὸς ὁ 

Δάφνις, ὅτι «δὲ οὐ; πρότερον αὐτῇ καλὸς ἐδόκει, 

τὸ λουτρὸν ἐνόμιζε τοῦ κάλλους αἴτιον. καὶ τὰ 

νῶτα δὲ ἀπολουούσης ἡ σὰρξ καθυπέπιπτε" μαλ- 
« 

θακή:- ὥστε λαθοῦσα ἑαυτῆς ἥψατο πολλάκις, εἰ 

τρυφερωτέρα εἴη πειρωμένη. καί, τότε μὲν γὰρ ἐν 

δυσμαῖς ἣν ὁ ἥλιος, ἀπήλασαν τὰς ἀγέλας οἴκαδε, 

καὶ ἐπεπόνθει Χλόη περιττὸν οὐδέν, ὅτι μὴ Δάφνιν 
᾿] 7 “ 2 Ζ , 

ἐπεθύμει λουόμενον ἰδέσθαι πάλιν. 
-“ 

«ς 

Τῆς δὲ ἐπιούσης ὡς ἧκον εἰς τὴν νομήν, ὁ μὲν 

Δάφνις ὑπὸ τῇ δρυὶ τῇ συνήθει καθεζόμενος 

1 μ0 βομδϑῖευ : πι85 ἐπύθησεν ἢ ΤΌ] ἄντρον τῶν Νυμφῶν : 18}: 

ἀντ. τ. Ν. ἐν ᾧ ἢ πηγὴ 8 ΤῊ δηᾷ ᾿ἰ χιτῶα ἽὋ φυλάττειν 15 

πὸ Βτοὺ ψογὰ οἵ ὑμε ατοαῦ ᾿υϑοσπᾶ ἴη Ῥ: Α ἴβ Ὅ88 ΟὨΪΥ ΠῺΒ 

611 086 Ἰαϑῦ 11πὸ οἱ 17 -͵δὲ οὐ-- : 8611. -«-δὲ μὴ:- ὅ. 50 

Α (Βυυϊα): Α (Οουτου) ὑπέπ. δ ρο ἡ (Β1.):  (Οουγ.) 

ὑστεραίας 
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ΒΟΟΚΊΙ, 88 132-13 

πεν σγουἹα βὰν ἰὖ νγὰβ 8 ἱπνδβίοη οἵ ψοῖνεβ. ἀπὰ 
50 ταϊασπ δα ἴο 566 αἰζευ ἐπεὶ 566 Ρ ἃπα σοαΐϑ. 

Απᾶ ψ ἤδη πεν Πα ἔουπα {ὑπαὶ 411] σγεσε ἔεεαϊησ 
οὐ ουν, θοΐἢ σοαῖβ ἀπά 5Π6 6}, βιὑ{πρ' ον ΠΡΟ πα 
ἔγαπῖκς οὗ δὴ οὐκ πεν θερᾶπ οὐ] οι 5] ν ἴο 56 ΔΙῸ ἢ 
νεῖμεν μῈ μα πυτὺ δὴν [ἰτ} ἰῃ ὑμαὺ ἰθυγ 016 [4]]. 
Βυῖ ποίῃϊηρ τγὰβ μυτί, ποϊηίηρ Ὀ]οοα Θά ; οὔ]ν ΗΪ5 
Παῖν πα ἔπε τεβϑὺ οἵ 15 θοᾶάν σε αἰγθθα Ὀγ τὰσα 
Δ πα ὑΠδ6 501] ψ ῃίοῃ οονειεα ονεὰ ἃπα δία {ῃδ6 γὰρ. 
Απαᾶ ὑμογεΐοσα πεν ἐπουρσῃὺ ἰἢ Ὀεβϑδὲ Ὀεΐοτε {πὲ 
δοοϊάεηξ νγὰβ τηδᾶθ Κπονη ἴο [τὴ πα Μνυτίδιε, 
ὑμπαῦ ἢθ ποιὰ νγὰϑἢ Πϊτηβεὶ ἴῃ {πΠ6 ον οἵ {με 
ΝΥΙΩΡΒ5. 

138. Απα οοτηΐηρ ποτα ἰοσείμου ἢ ΟἾΪοΘ, μα 
σάνε ΠΕΙῚ ἰδ βουῦὶρ πα ἢἰβ βῃϊστε ἴο Βο]ὰα, πα βἰδπάϊηρσ 
Ὀγ ἐπε βρυῖηρ [61] ἴο ννβϑῃϊηρ Ὠϊτηβ6 1} ἔγουη ἴορ ἴο ἴοα. 
Νονν ἢὶβ Πδὶν τγὰβ ἰΙοπρ' πα ὈΪδοῖς, ἃπα ἢὶβ ὈοαγῪ 4]]} 
τον δ πα 5 θυτὗ, ᾿πβουποῃ ὑπαῦ ἐπα ομ6 βϑοιηδᾶ 
ἴο ᾶανε ἐδ κῃ οο]ουῦν ἔσοτῃ πΠ6 5μδαάον οἵ ὑπ6 τοῖῃου ; 
ἃ πα ἴο ΟἸ]οε᾽ 5 γε Πα ββειηβα οὗ ἃ βυγεεῖ δπα θεδαυίὶ- 
ἔᾺ] ἀϑρεοῖ, ἃπα ὑγῇδη 5ῆ6 ννοπάεδγεα πα 5η6 Πδα ποῖ 
ἀεδειηθδα ἢΐπη 56 ἢ Ὀεΐογε, 586 ὑποιυρηϊΐ 1 τηϑὺ θ6 ὑΠ6 
γγαϑῃϊησ ἐμαὶ νγὰβ ὑπῈ οδιβα οἵ Ὁ. Απᾶ ψῆβθῃ 586 
Ὑγαϑῃ θα Πϊ5 Ῥδοκ πα 5ῃοι]αάοῖβ ὑπεῈ ἤδβῃ γἱοϊ δα 50 
ΒΟ ν δπα σεπύν ἴο μευ Παπά, ὑπαὺ ἀραῖῃ δπα ἃρϑῖὶη 
5Π6 Ρυΐνιν του θα Πουβο  ἴο 566 1 Πδὺβ ΤΕΥ ΤΟΥ 
ἀε!τοαῖα ἔμᾶπ ἢϊ5. ϑηβεῦ πονν σου οη, αν ἄγονα 
Βομηθ ὑμεὶν ἤοοκϑἝ, πα ὑπαὺ πὶσῃὺ ὑπετα νγὰβ Ὀὰὺ ὁΠ6 
ὑπίπηρ' ἰπ ΟἸ]οε᾽ 5 τη, πα ὑπαῦ ἐπα ψ]5ἢ 5Π6 τϊρῃς 
8566 ΡΠ 15 αὖ ἢἰβ νγαβϑῃϊηρ ἀραίῃ. 
ΉΘη παν οϑιηα οὐ ἴο ραβῦασα ἰῃ ὑΠ6 του ηϊηρ, 

 8πα ΔρΡΠηΐβ, ϑἰυτἰπρ ον ὑπάοὺ ἴΠ86 οὐ ψΠΕΓΕ 
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, [ Ν ἂν 

ἐσύριττε καὶ ἅμα τᾶς αἶγας ̓  ἐπεσκόπει κατακει- 

7 [2 ΄-“ὦ3 - 

μένας καὶ ὥσπερ τῶν μελὼν ἀκροωμένας, ἡ δὲ Χλόη 

7 , Χ » “ Ν “ Ψ 

πλησίον καθημένη, τὴν ἀγέλην μὲν τῶν προβά- 

7 Ν 

των ἐπέβλεπε, τὸ δὲ πλέον εἰς Δάφνιν ἑώρα. καὶ 

50 ἡ" Ν 5 οὶ , ΄ Ν 5, 

ἐδόκει καλὸς αὐτῇ συρίττων πάλιν, καὶ αὖθις 

ϑιττ 2 , Ν Ἁ “ 7 Ὁ 

αἰτίαν ἐνόμιζε τὴν μουσικὴν τοῦ κάλλους, ὥστε 

ϑϑ', " -“ Ψ » ᾿ Ν ΄ »"» " 

μετ᾽ ἐκεῖνον καὶ αὐτὴ τὴν σύριγγα ἔλαβεν, εἰ πως 

Ψ Ἂν ᾽ Ν Ψ Υἵ εΥ 3 Ἁ Ν 

γένοιτο καὶ αὐτὴ καλή. ἐπεισε δὲ αὐτὸν καὶ 
, ΟΥ̓ -“ 

λούσασθαι πάλιν καὶ λονόμενον εἶδε καὶ ἰδοῦσα 

ἥψατο, καὶ ἀπῆλθε πάλιν ἐπαινέσασα, καὶ ὁ 

ΓῚ , 

ἔπαινος ἣν ἔρωτος ἀρχή. 
“ Ν ων Μ ᾽ » ζ ΄ ἣν 49 

Ο τι μὲν οὖν ἔπασχεν οὐκ ἤδει νέα κόρη καὶ ἐν 

Ι] Υ , εἵ 5 9ῸΝ δ» 

ἀγροικίᾳ τεθραμμένη καὶ οὐδὲ ἄλλου λέγοντος 

᾽ ͵ ο “ΓΝ “ Ψ φ δὲ }] “- 

ἀκούσασα τὸ. τοῦ ἔρωτος ὄνομα. ἄση “ ὁε αὐτῆς 
“- “ ΄ 

εἶχε τὴν ψυχήν, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν οὐκ ἐκράτει 

Ν ΄ 
- ,ὔ 

καὶ πολλὰ ἐλάλει Δάφνιν: τροφῆς ἠμέλει, νύκτωρ 

᾿Ὶ 7 “ » Υ̓ 
Υ͂ -“ " ,ὔ “- 

ἠγρύπνει, τῆς ἀγέλης κατεφρόνει: νῦν ἐγέλα, νὺν 

Υ 53 2 , φΘ' 2 ΄ ϑ 7 Ν 

ἔκλαεν: εἶτα ἐκάθευδεν, εἶτα ἀνεπήδα" ὠχρία τὸ 
3, ,ὔ 

᾿ 

πρόσωπον, ἐρυθήματι αὖθις ἐφλέγετο᾽ οὐδὲ βοὸς 

" 
, - ΝΜ 

οἴστρῳ πληγείσης τοσαῦτα ἐργᾶ. 
- 

ον 7 » “ 

Ἐπῆλθόν ποτε αὐτῇ καὶ τοιοίδε λόγοι μονῃ 
“ ᾿ [οἱ 77 ,ὔ] Ν 

γενομένῃ: 14. “Νῦν ἐγὼ νοσῶ μεν, τύ δὲ ἡ νόσος 

. “ 3 “ νι Ὁ } Υ̓ 
“ 

ἀγνοῶ: ἄλγω, καὶ ἕλκος οὐκ ἔστι μοι. λυποῦυμαι, 

Ν 25 Χ [οὶ ΄ 5 , . , 

καὶ οὐδὲν τῶν προβάτων ἀπόλωλε μοι" Κάομαι, 

1 90 Οοαν.: Α ἀγέλας οὗ. 10 5Α ἄσση 
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ἔμαν ναῖε ννοπΐ, ρΡἰαγεα ἢὶβ ρὶρε πᾶ νναϊομεα {ῃε 
Ηοοκα ὑπαὶ ἰὰν ἃγοιπα ἃ5 ἰἢ ἴο ᾿ἰβίθβπ ἴο {ῃ6 πημβὶς 
οἵ 1, ΟἾΪοε, 5ἰδεπρ οἷοβα Ὀγ, αἰ ποὰρὴ 5Π6 Ἰἰοοκεα 
ψγ6}} αἴζευ ΠΕΡ 5ῆξερ, Ἰοοκβα Ὀεΐζευ αἴδεν. [ΡΠ ηϊ5. 
ἈΑπαᾶ ρἱρίηρσ ἔθεσε, ἢ6 βεειηδα ἀρϑίῃ ἴο ἤΕῚ φΌΟΟΪΥ 
ἃπα Ὀεδυΐ αι! ἴο ἰοοὸκ ἴο, ἃπὰ ψοπαάθγίησ ἀρδίῃ, 
586 ὑποιυρηῦ ὑπΠ6 οασ8ε τη Ὀ6 πε τημβίο ; ἃΠα 80, 
ΠῈη ΠΕ νγὰβ ἀοπθ, ἴοοκ {πε ρὶρε ἴτομη ἢΐπη ἃπὰ 
Ρίαγεα, 1 ΠαρΡῚν 5:6 Πδυβεὶ τηϊρῃηδ Ὀ6 ἃ5 θϑδυῦξα!. 
ΤΏδη 5η6 αϑκεα ἔπ ἰἢ ἢ6 νοῦ] οομὴθ ἃραὶπ ἴο 
ἴΠ6 Ὀαΐῃ, ἀπὰ θη 85Πη6 ρευβυδάδα ἢΐτη, νγαϊοῃδα 
τη δὲ ἰὃ ; πα ἃ5 58Π6 ναϊοπμεά, ραυὺ ουὖῦδ ΠΕΡ Πδᾶηα 
ἃ πα ἑουοπεα Πίτη ; δηα Ὀϑΐίοστθ 5η6 νηΐ ποῖὴηθ δά 

ΟΡ Γαϊβοα Πὶβ θαδαΐν, ἀπα ὑπαῦ ργαῖβα νγὰβ πε θερΊ πηϊηρ' 
οἵ ἰονε. ι 

ὙγΠαῦ ΠΕῚ ρδβϑίοῃ νγᾶβ 858η|6 Κπὸνν ποῖ, ὉΓ 586 
γγὰς θαΐ ἃ γοιπρ οἿἷτ] ἃπαὰ Ὀγαα Ρ ἃιηοπρ ΟἸΟΥΠ8, 
ἃΠα ἃ5 ἴου ἰονθ, δα πεν 50 τπσἢ 85 ἢραστα ἐπα 
πᾶιη6 οὗ ἰ. Βυὺ ΠεΕΥ πραγ νγὰβ νεχϑα νηΐ ΠΟΥ, 
ΠΕ’ δγεβ, ψμϑῖπεῦ 5ῃῈ νου] ΟΥ πο, ννᾶπαεγθα 
ΒἰΠΕΥ πα {πιῦμευῦ, ἃπαὰ ΠΟΙ βρβακίηρ' νγὰβ ἜΥῸΥ 
Παρ πὶ ὑΠ15 ἀπᾶὰ Παρ ἢπῖ5 ὑμαὺ. 8586 σου παῦε ν 
εαὖῦ ποὺ ἴακα ΠΟΙ τεβϑῦ; 58η6 παϑο]βοϊεα ἤδὺ ἤοοκ; 
ποὺ 58η6 σου ἰδαρὴ ἅπὰ πὸ μου ἜῈΡ, ΠΟΥ 
νου Ὀε 5εερίπο' πὰ ἔμ θη ἀρϑῖὶη ΠΡ πα αἀοίηρ' ; πὰ 
1 ΠΟΙ οἰθοκ νὰβ ραϊθ, ἴῃ ἃ ὑνηκ τ νὰ ἤδιηϊηρ' 
τε. ἴη βϑυτη, πὸ Πεῖευ ἴση ἢ ἃ ὈγεαβῈ ̓  νγὰβ 
50 γαβδῖυ δπα σμαηρσθδῦ]6 ἃ5 ὑπΠ6 ροοῦ (ἨΪοα. 

Απᾶὰ οπὲ ἀἂν ψΠῈΠ 5Π6 νγὰβ ἃἴοπθε 5η6 τηϑαε 
5ΌΘἢ Ἰατηεπίαϊτίος ἃ5 {Πὶ5: 14. “41 δῖὴ βἷοκ πουνν, Ὀαὶ 
οὗ ν»ῇῆδὲ αἴβεαβε ἢ 1 Κπονν ποῖ, βᾶνε ὑπαῖ 1 ἔδεὶ ραΐῃ 
ἃηα ἔπεα ἰα πὸ ψόουπα. [τποῦση, ὑπουρ ἢ ΠΟΠΕ 
ΟΥ τὴῦ 5Πδὲρ ἰ5 ἀεδα. [1 Ὀυγη, ἀπαὰ ἤδύα 1 ζ ἴπ 

1 σεάῆν. 
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καὶ 2 “Ὁ ΄ 40 ῇ βά 

ὶ ἐν σκιᾷ τοσαύτῃ κάθημαι. πόσοι βᾶτοι 
, " ν }] ν᾽ “ 

με πολλάκις ἤμυξαν, καὶ οὐκ ἐκλαυσα' πόσαι 

͵7] ΄ 2.) Ρ] » ᾽ ΝΜ ἢ ἣν 

μέλιτται κέντρα ἐνήκᾶν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκραγον. τοῦτι 

δὲ τὸ νύττον μου τὴν καρδίαν πάντων ἐκεί- 
Ι͂ Ἂ, ς Χ Ν Ν 

νων πικρότερον. καλὸς 0 Δάφνις, καὶ γὰρ τὰ 

“ Ν ς ΄ Ε “ “ Χ Ἂ, 

ἄνθη: καλὸν ἡ σύριγξ αὐτοῦ φθέγγεται, καὶ γὰρ 
'..5 Ι » χὰ 5 7ὔ » 7 , » 

αἱ ἀηδόνες" ἀλλ᾿ ἐκείνων οὐδείς μοι λόγος. εἴθε 
Ρ] ο , » , Ὁ. ,ὔ » » 

αὐτοῦ σύριγξ ἐγενόμην, ἱν ἐμπνεῃ μοι' εἴθε αἴξ, 

ἵν᾽ ὑπ᾽ ἐκείνου νέμωμαι. ὦ πονηρὸν ὕδωρ, μόνον 

Δάφνιν καλὸν ἐποίησας, ἐγὼ δὲ μάτην ἀπελουσά- 

μην. οἴχομαι, Νύμφαι, καὶ οὐδὲ ὑμεῖς σώξετε 

τὴν παρθένον τὴν ἐν ὑμῖν τραφεῖσαν. τίς ὑμᾶς 

στεφανώσει μετ᾽ ἐμέ; τίς τοὺς ἀθλίους ἄρνας 
; “ Ν ΄ }] 7 , ἃ 

ἀναθρέψει; τίς τὴν λάλον ἀκρίδα θεραπεύσει; ἣν 

πολλὰ καμοῦσα ἐθήρασα, ἵνα με κατακοιμίζῃ 

φθεγγομένη πρὸ τοῦ ἄντρου, νῦν δὲ ἐγὼ μὲν 
᾽ “ Ν 4 ς Ν 7 “ΟΣ 

ἀγρυπνῶ διὰ Δάφνιν, ἢ δὲ μάτην λαλεῖ. 

16. Τοιαῦτα ἔπασχε, τοιαῦτα ἔλεγεν, ἐπιζη- 

- Ν » ᾽ . ΝΕ , 

τοῦσα τὸ ἔρωτος ὄνομα. Δορκων δὲ ὁ βουκόλος, 

ὁ τὸν Δάφνιν ἐκ τοῦ σιροῦ καὶ τὸν τράγον ἀνιμη- 

σάμενος, ἀρτιγένειος μειρακίσκος καὶ εἰδὼς ἔρωτος 

τὰ ἔργα 5 καὶ τὸ ὄνομα." εὐθὺς μὲν ἐπ᾽ ἐκείνης τῆς 
ς ͵ Ρ] ἴω “- ΝΕ Ι͂ ὃ 4θ , δὲ 

ἡμέρας ἐρωτικὼς Τῆς λόης διετέθη, πλειονῶν ὁ 

διαγενομένων μᾶλλον τὴν ψυχὴν ἐξεπυρσεύθη, 

καὶ τοῦ Δάφνιδος ὡς παιδὸς καταφρονήσας ἔγνω 

κατεργάσασθαι δώροις ἢ βίᾳ. 

Τὸ μὲν δὴ πρῶτον ἢ δῶρα αὐτοῖς ἐκόμισε, τῷ 

μὲν σύρυγγα βουκολικὴν καλάμους ἐννέα χαλκῷ " 

1 ἀλλ᾽ οὐκ ἔκραγον ' : Α ἀλλὰ ἔφαγον οππο παύου οἵ ἀλλο 

υκραγον (ΒΔ Ρ]Ο91.) 5 τὰ ἔργα Α (Ε.): Α (Οουτ.) καὶ τὰ 

ἔργα 8. 0 ΗΊΤΒΟ. : ἃ ΡΙυτ. 4 ρ0  : Α ρΡὶυν. ὅ 50 
ΡΎ Ρ Ρ 

Α (Οου.): Α (Βγ.) χρυσῷ 
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ΒΟΟΚΊΙ, 88 14:6 

ἐῃς ἀεερεβϑὶ βδαδάβεβ. Ηον τῆϑὴν {πε γε Πᾶνα 
ἴο τηθ6, 8πα 1 πᾶνε ποὺ ψερὶ ! Ηον τὴν {πα 
θε6Ὲ5 πᾶνε βίυμρ τηθ, ἃπα 1 πᾶνε ποῖ βαμιεακεα! 
Βαΐ {πῃ15 ὑπαῦ ρυῖοκβ τὴν Ππεαγὺ 15 ουβα ἴο θὰ ἤδη 
δην οὗ ἔΠοβαε. [λα ρἢ 15 15 ἰαϊσ, θαὺ 50 ἀγὰ πε ἤἥονγεβ ; 
δηα ἔαϊγ ἐπε βουπα οἵ ἢπὶβ ρίρε, Ὀαΐ 80 15 {δε 
νοΐοα οἵ ἐπε πὶρῃςίηρα!θβ : ἂπα γεῦ 1 οάγα ποϊῃίϊησ 
ἴογυ ῃοβαεὲ. δοιὰ ἴο ἀοὰ [1 τηϊρῃῦ ἢᾶνε θθθη ἢΪ5 
Ρΐρε παῖ ἢὶβ τπουΐῇ τηϊσηΐ ἱπβρίὶτῦ Πη6, ΟΥ̓ 8ἃ 
σοδὺ ὑπαὶ ἢῈ τηϊσῃξ 6 τῶν Κεερεγ! ποὺ οἿπ6] 
νναΐεγ ἢ ὑποὰ Παρ τηδᾶὰθ [ρΠῃπῖὶα Ὀεδαξα!, Ὀαΐ 
Ι [ογ 8411] πὶν ψαβῃϊηρ ἅτ 501} {πῸ βϑϑιηθ. ΑἰΪδβ! 
ϑυνεεῖ ΝγΡηΒ, 1 8Π| Ὁποπη6, ἃπα σοὶ ΨὙ1]} ποῖ 
ὃ ἃ Βαπα ἴο θανε γοῦν ἔοβίου!ησ. Ὁ Ώθ μος 5}8}} 
γοὺ σεῦ σϑυίαπαβ θη 1 δ φὍΠΕα᾽ ΟΥ ΨΠῸ 58}48]] 
Ὀυΐηρ ὩΡ ΤΥ ΡΟΟΥ ἰᾶαηηῦ5, 8πα ἴεπα {πε ργας!πρ' 
Ἰοοσυβὲ 1 νψγὰβ αὖ ϑοἢῃ ραΐηβ ἴο οαἴοῃ δ [υδϑεα ἴο 
βεῖ πίτη Ὀεΐοταεα ἴπΠῈ6 οὰἀνεα ἴο 10}} τὴε8 ἴο εἶβερ 
ἢ Πὶβ ρῥγεϊυ βοῆσ, Ὀὰΐ πον ἰοηρσ οἵ Πᾶρἢπὶβ 
Ι δὴ ἔδϊπ ἴο νναΐοῃ, ἀπὰ τὴν ἰοοιβὺ ργαϊι]θβ. οη ἴῃ 
ναΐῃ.᾿ 

15. [ἢ 50 ἢ οα86 νγὰβ (ἬὭΪοα, δπα τ 5 οἢ στ οτᾶβ 
58η6 8Ροῖκα, ἴῃ ΠΕῚ βεεκίηρ αἰζευ {πε πάις οὗ ἴονε. 
Βαυΐ ἐπε οχῃευὰ Ἰδόογοο (με ὑπαὺ πὰ ἀγάννῃ [Δ ρ ἢ πῖ5 
ἃπαὰ ἴδε Πε-σοαῦ ουὐ οὗ {π6 ρἱ0), ἃ βἔτρ!ηρ οἵ 
πε ἤτβὲ ἄονη, δοαιπαϊηθα 4Π1Κὸ τ] ἢ Π6 πᾶτης ἃπά 
16 γγοῦκϑ οὗ ἰονε, ποῖ οπἱν οἡ ἐπαὺ ἀν νγὰβ βἰγαϊσῃη- 
ὙΑΥ βίσιοκ ὙΠ ἴονε οἵ (ἬΪοα, θυΐ ὄνεῖν ἀν ἐπαὶ 
ο]Ποννεα ἴὸ ΠΕ νγὰβ {πε τότε ἰπῆδτηθα, {1} αὖ [αϑῦ, 
ἀεβρίβίησ Παρ ἢ 5 ἔου ἃ οἢ]]α, μῈ ἀειειτηϊπεβα εἰζΠῈΥ 
Ὀν οἱδβ οὐ ἔογοα ἴο πᾶνε ἢἰβ γᾶν. ᾿ 
ον ἃ Ὀερὶ πηΐηρ ἢ6 Ὀγουρηΐ ἔμδτη οἹῇβ, ἴο Παρ ἢ 15 

ἃ Ραβίογαὶ ρίρε οἵ πίπθ 411}}}5 θου πα νυ Ὀγὰβθ ἔῸΥ 
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ὃ Ζ ᾽ Ν “ [οὶ Ν , ΄ 

εδεμένους ἀντὶ κηροῦ, Τῇ δὲ νεβρίδα βακχίικὴν, 

καὶ αὐτῇ τὸ χρῶμα ἢν ὥσπερ γεγραμμένον 

χρώμασιν. ἐντεῦθεν δὲ φίλος νομιζόμενος τοῦ μὲν 

Δάφνιδος ἠμέλει κατ᾽ ὀλίγον, τῇ Χλόῃ δὲ ἀνὰ 
ἴω 7 , δ ἈΝ 

πᾶσαν ἡμέραν" ἐπέφερεν ἢ τυρὸν ἁπαλὸν ἢ στέ- 

φανον ἀνθηρὸν ἣ μῆλα ὀπωρινά" ἐκόμισε δέ ποτε 

αὐτῇ καὶ μόσχον ἀρτιγέννητον ὃ καὶ κισσύβιον 

διάχρυσον καὶ ὀρνίθων ὀρείων νεοττούς. ἡ δὲ 

ἄπειρος οὖσα τέχνης ἐραστοῦ, λαμβάνουσα μὲν 

τὰ δῶρα ἔχαιρεν ὅτι Δάφνιδι εἶχεν αὐτὴ χαρί- 

ἕεσθαι. 
Καί, ἔδει γὰρ ἤδη καὶ Δάφνιν γνῶναι τὰ ἔρωτος 

ἔργα, γίνεταί ποτε τῷ Δόρκωνι πρὸς αὐτὸν “ἡ ὑπὲρ 
ἐς " ᾿ 250. Ἁ “ » Χ 

κάλλους ἔρις, καὶ ἐδίκαζε μὲν Χλόη, ἔκειτο δὲ 

ἄθχλον τῷ νικήσαντι φιλῆσαι Χλόην. Δόρκων δὲ 
ῇ πὸ ἔλ, «ς φ θέ ΄ 

πρότερος ὧδε ἔλεγεν: 16. Ε"γώ, παρθένε, μείζων 
ΤᾺ, Ψ, Ν }] Χ Ν , ς Ν 

εἰμὶ Δάφνιδος, καὶ ἐγὼ μεν βουκόλος, ὁ δὲ 

αἰπόλος: τοσοῦτον «οὖν ἐγὼ: κρείττων ὅσον 

αἰγῶν βόες: καὶ λευκός εἰμι ὡς γάλα καὶ πυρρὸς 

ὡς θέρος μέλλον ἀμᾶσθαι, καὶ ἔθρεψέ «με; 
’ 

μήτηρ, οὐ θηρίον. οὗτος δέ ἐστι μικρός, καὶ 

ἀγένειος ὡς γυνή, καὶ μέλας ὡς λύκος. νέμει 

δὲ τράγους, ὀδωδὼς ἀπ᾽ αὐτῶνδ δεινόν. καὶ ἔστι 
, - Ἀ , ῇ 2 2 ἙῈ ’ 

πένης ὡς μηδὲ κύνα τρέφειν. εἰ δ᾽, ὡς λέγουσι, 
Χ Ἅ 3 [οἱ ΄ Ψ ὍΌΑΟΝ ,.᾽΄ Ψ ᾿ 

καὶ αἱξ αὐτῷ γάλα δέδωκεν, οὐδὲν ἐρίφων δια- 

φέρει." 
Ταῦτα καὶ τοιαῦτα ὁ Δόρκων, καὶ μετὰ ταῦτα 

1 0 ΗΟ: Α (Οοαγ.) ἀνὰ πάσας ἡμέρας:  (Β1.) ἐν 

ἁπάσαις ἡμέραις Σρο Α (1): Ὁ (Οοατγ.) μῆλον ὡραῖον 

ἐκόμισε ουν.: Α ἐκόσμησε δ'90.Α (Βα1.): ΔΑ (Οουτγ.) 

ὀρειγεν. Δ4.Α αὐτὴν -οὖν ἐγὼ: Οοθοῦ: Α Πὰβ 146. οὗ 

θ οὐ 7 Ἰοθυῦθυβ -με:- Ηΐϊγβοῃ. 5 δ. ἀπ᾿ αὐτῶν ΟοὉ: ἃ 

ὀδω πᾷ ἴδο. 
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αΧ, ἃπα ἕο (Ἦ]οε ἃ ἔὰννπδκίη οὐ ἐπα βομέ ἐῃδαὺ 
ΒδρομαΘ 56, ἔῃ φοϊουν οὐ ἴὲ πκὸ δε ΘοΪοι 5 οὗ 
8 Ῥαϊηΐθα μἱοίαγσθ. ὅϑοομ ἐμοὺ βεενεά Ηΐπη ἐμεὶν 
το πά, δηα Πα Βγ 11{}]6 ἀπά 11ξ}16 πορ]θοϊίηρ Παρ πἰβ 
Οαη6 ἴο Ὀυΐπρ ΟἾ]οΘ ἄνευ ἀδγ εἰΐμεῦ ἃ ἀαϊμΐγ 
ΘΏθαβα Οἵ ἃ σδιῃδπα οὐ ἤοννειβ οὐ ἔψο οἵ 12 γγτ- 
ΘΑΙΥ ΔΡΡΙθβ.Ό. Απᾶ ὁὴβ ἄδυ ἢε Ῥγουρηῦ ΠΕ ἃ 
γουπῃρ οΔ]}, ἃ ο]Ἱάβα ἰδηκαγά, ἃπα ἃ ποϑὶ οὐ τηοαῃ- 
ἰαΐη Ὀἰγάβ. ΤῊ βίτηρ]ε στ], ἐμαὶ Κπονν ποὐῃϊηρ οὗ 
Ἰονθυβ᾽ ἐγῖοκθ ἃπ4 νψῖ]εϑ, ϑοσαρὺβ ῃ6 ρος ψΊ ἢ 
ἿοΥ; [ὉΓ πον 516 ἢδιβε]}ῇ δά βοιῃθιίηρ ἴο σἷνε 
ΠλρΠηΐ5. 
Απα ἐπ5 (ον Παρῃηΐς ἴοο ταδὶ ἔμθη πον {ῃε 

γΟΥΚΒ Οὗ Ἰονθ) ὁπὲ ἄδυ ὑβεῦε δγίβεβ θεΐνγεθη ἢ ἀπ 
Ἰδοῦοο ἃ ϑἐγιε ἀπα οοπἰεπίϊοη οὗ θεδαΐγ, δπᾶ ἐπα 
}υάρε νγὰβ ΟΠ]οθ, δπᾶ ἐμ ρυῖζε ἰο κίϑα Ομἶοθ. Πογοο 
ΒΡοΚκε ἢνβῃ : 16. “1, βιυνεεῦ ρὶ τ], ἀπὰ [4116 0 ἔβη ΠΑΡ Ϊ5, 
86 δὴ οχῃδγα, Ηδ ἰ5 θυΐ ἃ Βοδίμεγα, ἀπα ἐμπαγθίογα, 885 βοδὶβ 8ἃ΄6 οὗ 655 δοροιπὺ ἴμδη οχϑῃ, 80 τῃΠ ἢ Ο ἐπα ΨΟΥΒΕΙ Ιη8Πη, [ ἃ ἃ5 ψΨηΪΐε ἃς ΤΉ, Δ Πα Τὴγ 

ΐ Βδῖν 85 τυ αν 45 ἐπῈ ἢ6]ᾶς βείογε Παγναβῦ, δπα νψῆδΐ 
ΟΠ ἰδ ἸΠ0ΓῈ, 1 ΠΑ ἃ τηοίῃευ, ποὺ ἃ θεαϑί, ἰο ΙΏΥ ΠΌΪΒ6, 

Βαυΐ ἐπΠὶ5 Ἐ]Π]ονν ἰ5 οὐ Π||]16 βαϊαγα ; ἢ6 ἢδβ ΠΟ 7ηΟΓ6 
βεδγὰ ἔπθῃ ἃ τγοϊηδῃ, ἀπά ἰ5 ἂς Η]δοκ 85 ἃ. ψ Ο] 
Μούθονον 6 ἐεπᾶβ με-ροαΐβ, ἃ5 ΘΗΥ͂ ΤΥ Κπον ὈῪ 
Πὶβ γβηκηθθθ. Απᾶ ἢε᾿ 5 580 ΡΟΟΥ ὑπαῦ ἢδ οου]ᾶ ποὶ 
Κααρ ἃ ἄορ. Απᾶ 1 νῃαῖὶ ΠΟΥ 580 ἰ5 ἔγτιθ, ἐπα 
ἢ6 νγὰβ βϑυοκ]εᾶ δηα πυγθοᾶ ὋΡ ὈΥ͂ ἃ 5Πε-ροαΐ, ΒΕ [8 δνειυ ψΠἱδ 85 τη ἢ ἃ Κια ἃς ΔΗΥ͂ ἰπ ἐῃ6β86 

᾿ δε]α5.᾿" 
ς Τμῖβ δπᾶ ἐπε [πὸ βαἰᾷ Πόσο, ἤδη ΠΑΡ μηἰς 
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ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΣ 

ὁ Δάφνις: “᾿Εμὲ αἱξ ἀνέθρεψεν ὥσπερ τὸν Δία. 
νέμω δὲ τράγους τῶν τούτου βοῶν μείζονας" ὄξω 
δὲ ὑδὲ 2 5 Ε] “ “ δὲ ς ͵ , ὲ οὐδὲν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι μηδὲ! ὁ Πάν, καίτοι γε 
ὧν τὸ πλέον τράγος. ἀρκεῖ δέ μοι ὁ τυρὸς καὶ 
Μ 3 -" Χ ἂ ῇ “ » ’ὔ ἄρτος ὀβελίας καὶ οἶνος λευκός, ὅσα ἀγροίκων 

, 

πλουσίων κτήματα. ἀγένειός εἰμι, καὶ γὰρ ὁ 
ς 

Διόνυσος" μέλας, καὶ γὰρ ὁ ὑάκινθος: ἀλλὰ 
᾽ὔ ᾿ «ς “ ͵ὔ ς ψ, 7» κρείττων καὶ ὁ Διόνυσος Σατύρων, ὁ ὑάκινθος 

, Ὁ Ν Ά, Ν ς } [4 ᾿ κρίνων. οὗτος δὲ καὶ πυρρὸς ὡς ἀλώπηξ καὶ 
προγένειος ὡς τράγος καὶ λευκὸς ὡς ἐξ ἄστεος 

΄ Ἃ δέ “ » ἴω Ν “ ΧΝ 

γυνῆ. κἂν δέῃ σε φιλεῖν, ἐμοῦ μὲν φιλεῖς τὸ 

στόμα, τούτου δὲ τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου τρίχας. 
μέμνησο δέ, ὦ παρθένε, ὅτε καὶ σὲ ποίμνιον 
ἔθρεψεν, ἀλλὰ καὶ ὡς ὅ εἶ καλή. 

117. Οὐκέθ᾽ ἡ Χλόη περιέμεινεν, ἀλλὰ τὰ μὲν 
ε -“ ἴ » , Χ Ν ν, ἴω 

ἡσθεῖσα τῷ ἐγκωμίῳ, τὰ δὲ πάλαι ποθοῦσα 
φιλῆσαι Δάφνιν, ᾿ἀναπηδήσασα αὐτὸν ἐφίλησεν, 
ἀδίδακτον μὲν καὶ ἄτεχνον, πάνυ δὲ ψυχὴν θερ- 
μᾶναι δυνάμενον." Δόρκων μὲν οὖν ἀλγήσας ἀπέ- 
δραμε ζητῶν ἄλλην ὁδὸν ἔρωτος" Δάφνις δὲ ὥ ὥσπερ 
οὐ φιληθεὶς ἀλλὰ δηχθείς, σκυθρωπός τις εὐθὺς ἦν, 
καὶ πολλάκις ἐψύχετο, καὶ τὴν καρδίαν παλλο- 
μένην κατεῖχε, καὶ βλέπειν μὲν ἤθελε τὴν Χλόην, 
βλέπων δὲ ἐρυθήματος ἐπίμπλατο: τότε πρῶτον 
καὶ τὴν κόμην αὐτῆς ἐθαύμασεν“ ὅτι ξανθὴ «ὥσπερ 

“ Ν ᾿ 2 θ Ὰ “ 5 θά 

πῦρ!, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὅὃτι μέγαλοι " καθάπερ 
βοός, καὶ τὸ πρόσωπον ὅτι λευκότερον ἀληθῶς 

“- “- ““ ΄, « , “-“ 

καὶ τοῦ τῶν αἰγῶν γάλακτος, ὥσπερ τότε πρῶτον 
1 ἔρον οὐδὲ, οἵ. 19 2 καὶ ὡς 861]. οὗ, 11; Α καὶ 83. ρ0 

(ΟΡ : Α -τι 3. βοὸ Οὐ: Α ἔθραυσεν “«-ὥσπερ πῦρ:- 
ΝΘΌΘΥ, οἵ. 2. 4 δ. 50 Οὐ: Α -λη 
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ΒΟΟΚΊΙ, 88 16-1} 
θεθαπ ἐπ: “Α5 ον Π16, ΤῊ ἔοβίευ -τηοξθ εν τνγὰς ἃ 8οδξ, ἀπά 50 ννὰβ ονε᾽ 5 : δπα ἴδ 1 ἐεπα Βε-ροαῖς, γεξ 6 ἔῃ γ ἤποι ἐῃδη ἐς ἔθ ]]ονν᾿ 5 οονς ; Πα 1 ΟΔΥΤΎ ΠΟ ἰαϊηΐ οὗ ἐῃειὴ ΠΟΙ ΠΟΥ, Ὁ ὄνεη Ρδη ΠἰΠη56 1}, ἔου 41] ΒῈ ἰβ ἸΏΟΓῈ δοδαῦ ἔθη τηδι, ἰ5 ἃς ουγθοὲ ΘΟΙΏΡΘΗΥ͂ ἃ5 δ θ6. Απὰ ἃς ἴοΥ ΤΥ ᾿ἰνίηρ, ΤΠ Πᾶνε Ρἰεπὲν οἤθοβα ἈΠΑ Ὑγε- θγέδα 1 ἐο δαὶ, ἀπ ΒΟΟΩ 5ἔοτε οὗ ψηϊξε ννῖπδ ἴο αὐἴηκ, ἀπά ἱπἀεεα 411 ἐῃδὲ ΤηΔ ΚΟ5 ἃ χτυβέϊο τί ἢ ἰς ΓΕΔΟΥ ἴο τὴν απ. 161 Πᾶνα πὸ Ὀδαγτα ἔο τὴν οἢΐη, ὨΘΙΠΕΥ Πὰς Βδοοῆιβ; 1 1 δτὴ ὈΙΔΟΙ,; 50 ἴ5 ἴῃ ἢγα- οἴπίῃ ; ἃπα γεὶ Βδοομὰβ ἰ5 Βείξον ἴθ ἃ ϑαῖγυ δη ᾿ς ἔπε Πγδοίπεῃ ἐθθη ἃ 1Πγ. Βαυὲ ἐῃϊξς τηϑῃ, Ιοοκ γοιι, ἰ5 ξ Γεὰ ἃ5 ἃ ἔοχ, ββαιάξάᾶ ἐς ἃ βδοαΐ, ἃΠα νῆϊξε δ η6 ρ8]6 ν 

᾿ 
Α, 

ἃ5. ἃ οἷξν σγεέθοῃ. Απᾶ 1 ΚΙΒβίησ' ἰ5 ἐουγασά, γοῖ! ΠΊΘΥ͂ ΘΟΟΙῚ6 δὲ τὴν ἰΐρ5, θυ ἢἷς Κίβ5 ἰς ἃ ΤΠ ϊηρ᾽ οὗ Παῖτβ δπα Ὀχβε]ε5. Απά ἰἈβο]ν, βυγεθὶ ον], 1 ΡΓΑν γΟῚ] ΓΕ ΘΙΒΕΥ  ἐδαῦ νου ἰοο Πα ἃ τηοΐμον οὗ [6 - ἢοοκ, ἃπα γεὶ γοὰ ὶ ἈΓ6 οὗ βϑυνεδῖ δῃα βεδαεῖα] βρεθοῦ. 
π 11. ΤΗὶς 5814, ΟἬ]οε ἐαυτί θα πο Ιοηρου, θὰ τὴῆδὲ ὙΠ ᾿ἷς ργαΐςε οὗ Πεὺ θδαυὲν δηα ΠεῚ Ἰοπρ' ἀεβίσίηρ' ἴο Κἰβθ. Ηΐμη, 586 βἰαγίθα ἊΡ ἃΠα ρᾶνε ἢΐῃῃ ἃ Κίββ; δῃη ἐπουρὴ 1ξ γγετα [ἢδ Κίος οἵ ἃ πονΐοθ, ᾿ἔννας ΘΠΟΙΠΡῊ ἴο Πιϑδΐ ἃ η4 ἰπῆδλτηδ ἃ Ἰονει᾿ 5 μδαχέ. Ί ἐπαὲ, Ποῖοο ἱπ᾿ ἅΠ ἈΡΌΠΥ θεία καβ ἢ πη56 1} ΟἹ᾽ ἴο ςβδὲκ οἔβεχ ΤΘ8Π5 ἴο ΟΠ ἢἷβ επᾶ. Βιὲ ἸλαρΠηΐβ, τηογα {τὸ ὁπα ἐπαὲ ἰς θέε ἐπα Κἰςβθά, ννὰς 5 ἀ6η]ν ἀουγποαβὲ πα οαα. Ηε μεπὲ οἴξεμ οο]4, απὰ 1αἱα Βαπα ἴο ἢϊξς Ραπέϊηρ: Βεατῖ. Ηδβ νγὰβ ἕαίη ἔο Ιοοκ ΠΡΟῸῚ ΟἾ]οΘ, ἀπ γεὶ ἸοοΚίηρ᾽ νγὰβ 811 οῃ ἃ Ὁ] ΈΞΗ. ΤΉΘη ἔοο ἔου ἐπε ἤγοξ Ἐἶπηε ἢδ πηδγνε]]εα αὐ ἢδν Παὶν ΒΟ] θη ἃ5 τε, ἀπά ἢδὺ ΟΕΥ65 ργϑαῦ δπα σϑηΐ]ο Πἰκαὲ ἐῆεὲ Κίπε᾽ 5, ἀπά θεϊμουρῆι Βίτη ὑμαὺ μεν ἔδλοε ννὰβ ἔστ. ]ν ἃ5 ννἢἶδ6 ἃ5 ἐπ τὴ οὗ Ἠὶς 

1 [ἢ6 Οτθθῖ μὰβ " Ὀγθαὰ θακβᾶ οῃ ὍΠ6 Βρ Ὁ, ἃ ΘΗθδροὺ βοχέ. 2.1.8. ἀαγκ. 
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ὈΑΡΗΝΙΘ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕΚΕ 

ὀφθαλμοὺς κτησάμενος, τὸν δὲ πρότερον χρόνον 
πεπηρωμένος. οὔτε οὖν τροφὴν προσεφέρετο πλὴν 
ὅσον ἀπογεύσασθαι, καὶ ποτόν, εἴ ποτε ἐβιάσθη, 
μέχρι τοῦ διαβρέξαι ' τὸ στόμα προσεφέρετο. 
σιωπηλὸς ἣν ὁ πρότερον τῶν ἀκρίδων λαλίστερος, 

ἀργὸς ὁ περιττότερα τῶν αἰγῶν κινούμενος" 
ἠμέλητο" ἡ ἀγέλη: ἔρριπτο αὶ ἡ σύριγξ' “χλωρό- 
τερον τὸ πρόσωπον ἣν πόας 3 καιρίμης. εἰς μόνην 
Χλόην ἐγίγνετο λάλος. 

Καὶ εὔποτε μόνος ἀπ᾽ αὐτῆς ἐγένετο, τοιαῦτα 
πρὸς αὑτὸν ἀπελήρει: 18. “Τί ποτέ με Χλόης 
ἐργάξεται 5 φίλημα; χείλη μὲν ῥόδων ἁπαλώτερα 
καὶ στόμα κηρίων γλυκύτερον, τὸ δὲ φίλημα 
κέντρου μελίττης πικρότερον. πολλάκις ἐφίλησα 
ἐρίφους, πολλάκις ἐφίλησα σκύλακας ἀρτιγεν- 
νήτους καὶ τὸν μόσχον ὃν ὁ “Δόρκων ἐδωρήσατο"" 
ἀλλὰ τοῦτο φίλημα καινόν. ἐκπηδᾷ μου τὸ 
πνεῦμα, ἐξάλλεται ἡ καρδία, τήκεται ἡ ψυχή, καὶ 
ὅμως πάλιν φιλῆσαι θέλω. ὦ νίκης κακῆς" ὦ 
νόσου καινῆς, ἧς οὐδὲ εἰπεῖν οἶδα τὸ ὄνομα: ἄρα 
φαρμάκων ἐγεύσατο ἡ Χλόη μέλλουσά με φι- 
λεῖν; πῶς οὖν οὐκ ἀπέθανεν; οἷον ἄδουσιν αἱ 
ἀηδόνες, ἡ ῇ δὲ ἐμὴ σύριγξ σιωπᾷ" οἷον σκιρτῶσιν 
οἱ ἔριφοι, κἀγὼ" κάθημαι: οἷον ἀκμάζει τὰ ἄνθη, 
κἀγὼ στεφάνους οὐ πλέκω. ἀλλὰ τὰ μὲν ἴα καὶ 
ὁ ὑάκινθος ἀνθεῖ, Δάφνις δὲ μαραίνεται. ἄρά μου 
καὶ Δόρκων εὐμορφότερος ὀφθήσεται; " 

19, Τοιαῦτα ὁ βέλτιστος Δάφνις ἔπασχε καὶ 

1Α ἂν διαβ. 3.Α ἠμελῆτο ρο Οὐ: Α χλόης ΘΟΥΥ. 
ἴο χλόας. καιρίμης ᾿ἴ' “αὖ 18 Ὀοδῦ᾽ : ΟοανΡ. ἐαρινῆς : 
καιρινῆς ΟΟΥΥ. ἴο θερινῆς 1 βο Οουγ.: Α ἐπ’ αὐτῆς 15 
Ὁ}8 Ἰαϑῦ νγοτα οἱ ὑπ6 Οτϑαύ Τδοσπὰ ἴῃ Ρα δΈΠῚ Ταῦ. 
ὁ ρῬῃ ἐχαρίσατο ἢ 

26 
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ΒΟΟΚΊ!, 88 11-19 

σοαΐβ. [παάερϑα ᾿ἔννὰβ δ5 1ἢ ὨϊΠπουΐο ἢῈ Πα πὸ δυββ. 
Απα με ψουἹᾶ πομα οἵ ῖβ πηϑθαὺῦ Ὀαΐ ἃ ἰαβίθβ ἴῃ ὑπ6 
τηοαΐῃ, ΠΟΥ γεὺ οὗ Πῖ5 αὐ, 1 ἀὐπκ Πα πυβῦ, βὰν 50 

ΤΠΠΟἢ 85 ἴο ννεὺ Πὶβ ρ5. Ηδ ὑπαῖῦ ργαύ]βα δον πη 
πκε ἃ Ἰοσυβὲ, ορεθθα ποῖ ἢϊβ τοι}, ἢ 6 ὑπαὺ πϑεα ἴο 
θὲ δ8 τεβϑδῖν δῃὰ ρδάδθοιξ ἃ5 ἃ σοδῦ, βαΐβ. Ἔνϑὺ 5{1]]. 
ΗΙ5 ἤοοκ ννὰβ περ] βοῖβα, 5. ρίρε ἤπηρ δβῖ4θ, ἢϊς 
ΟΠ θα κβ στον ρᾶ]οὺ πε σγαββ ἰῃ βθάβοη. ΕῸΣ ΟἜ]ος 
ον Πα ἔουπα [5 [ΟΠ ΡῈ6. 

Απᾶ [ἢ Ἔνεὺ 516 ἰοῦ πη αἰοπθ. ἢ6 61] ἕο πα ΐίου 

ψΊ ἢ Πἰτηβοὶ ἢ 5Ό ἢ ἰϑπμοῖθβ 5 {Π656 : 18, “ὙΠ ΠΟΥ ἴῃ 
ἐπ πᾶῖηε οἵ πε ΝΡ ἢ5 νν}}} ἐΠαὺ Κιβ5 οἵ Οἢ]ος ἀτῖνε 
τη ῦὴ Ηδεν [ἰρ5 ἃ΄εὰ βοῦΐζαυ. ὑπ 6 τόΌβεβ, 8Δπα ΠεῚ τπουΐῇ 
βυνεεῖευ. ὑπαη πε Ποπθυοοιηῦ5, θα ΠΟΥ Κιβ5 βυϊηρϑ 
ΒΠΔΥΡΟΥ ἔπδη ἃ Ὀ66. [Πᾶνε οἴὔεηῃ Κίβββα {Π6 γοιπρ 
Κιάς5, 1 ανε Κιββεα ἃ ρτγεϊζυ ψῇῃϊρρεῖ πα {πὰ οα] ἢ 
ψῃο ἢ θοτοο σάνε τη6, Ὀὰΐ [Π15 Κὶββ 15 ἃ πὸνν {Πϊπο, 
Μν Ποαχὺ ἰδὰρ5 ὉΡ ἴο τὴν ᾿ἰρΡ5, τὴν 5ρ|γ1Ὁ ΒρΑΥΚ] 65 πα 
ΤΩΥ͂ 500] τηθ]5, ἀπά γεὺ 1 ἀπ τηδα ἴο Κὶββ ΠΕῈῚ ἃρϑίῃ, 
ΟἿ νῇηδῦ ἃ τἰβοῃϊθνοιιβ νἱοΐουν 15 ἐπΠ15} ΟἿ νῇῃδΐ ἃ 
βίσδησα αἰβεαβθ, γῇοϑα ναῦν πᾶμη8 ἰ πον ποὺ! [1 
ΟΠΪοε ἴακα ροΐβοη μεΐοτε 5ῆς Κιββεα τη} Ἦον ἴἤξῃ 
ἰἴ5. 5η6 ποῖ ἀεδα ὃ Ηον βυνεεῖν βῖπο' {Π6 πῃ τίη σα] 65, 
ὙΠ1]16 τὴν ρΡὶρα 15 βία πὶ ' Ηοὸν νναπΐοηϊν ἔπε Κιαβ 
5ΚΊρ, πᾶ 1 116 50}}} ἄροὸπ ὑπ6 στουπα ' ΕΗον βυνθεῖν 
4ο {πε ἤοννευβ στον, ἃπα 1 περ]θοὺ ἴο πίακα σαυ]δπαβ ! 
50 16 15, {πε νϊο]εῦ ἀπα ἐπ γδοίπτῃ ἢοατβη, Βαΐ 4188 ! 
ΠΑΡ πΐ5, ᾿λαρῃηῖβ νυ που. Απαᾶ ψν1}} Ὁ οοτηθ αὐ 
Ιεηρὶῃ ἴο {ῃϊβ, ὑπαὶ Ἰλόοῦοο 51}4}} ἈΡΡΘᾶΥ Πευθαῖθου 
Βαπαβοιηδὺ ἴπθη 1 δ᾿ 

19. ΤΉ 6586 ραββίοῃϑβ ἀηα οοτηρ αἰ ηΐβ {πὸ σοοα ΡΠ 15 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙῸΟΕ 

ἔλεγεν, οἷα πρῶτον γευόμενος τῶν ἔρωτος καὶ 
ἔργων καὶ λόγων. ὁ δὲ Δόρκων, ὁ βουκόλος, ὁ 
τῆς Χλόης ἐραστής, φυλάξας τὸν Δρύαντα φυτὸν 
κατορύττοντα πλησίον κλήματος, πρόσεισιν αὐτῷ 
μετὰ τυρίσκων τινῶν γεννικῶν.1 καὶ τοὺς μὲν 
δῶρον " εἶναι δίδωσι, πάλαι φίλος ὧν ἡνίκα αὐτὸς 
ἔνεμεν, ἐντεῦθεν δὲ ἀρξάμενος ἐνέβαλε λόγον περὶ 
τοῦ τῆς Χλόης γάμου. καὶ εἰ λαμβάνοι γυναῖκα, 
δῶρα πολλὰ καὶ μεγάλα, ὡς βουκόλος, ἐπηγγέλ- 
λετο, ζεῦγος βοῶν ἀροτήρων, σμήνη τέτταρα 
μελιττῶν, φυτὰ μηλεῶν πεντήκοντα, δέρμα ταύρου 
τεμεῖν ὑποδήματα, μόσχον ἀνὰ πᾶν ἔτος μηκέτι 
γάλακτος δεόμενον" ὥστε μικροῦ δεῖν ὁ Δρύας 
θελχθεὶς τοῖς δώροις ἐ ἐπένευσε τὸν γάμον. ἐννοήσας 
δέ, ὡς κρείττονος ἡ παρθένος ἀξία νυμφίου, καὶ 
δείσας, φωραθεὶς μήποτε κακοῖς ἀνηκέστοις περι- 
πέσῃ," τόν τε γάμον ἀνένευσε καὶ συγγνώμην 
ἔχειν ἠτήσατο καὶ τὰ ὀνομασθέντα δῶρα παρῃ- 
τήσατο. 

230. Δευτέρας δὴ διαμαρτὼν ἐλπίδος ὁ Δόρκων 
καὶ μάτην τυροὺς ἀγαθοὺς ἀπολέσας, ἔγνω διὰ 
χειρῶν ἐπιθέσθαι τῇ Χλόῃ μόνῃ γενομένῃ, καὶ 
παραφυλάξας ὅτι παρ᾽ ἡμέραν ἐπὶ" ποτὸν ἄγουσι 
τὰς ἀγέλας ποτὲ μὲν ὁ Δάφνις ποτὲ δὲ ἡ παῖς, 
ἐπιτεχνᾶται τέχνην ποιμένι πρέπουσαν" λύκου 
δέρμα μεγάλου λαβών, ὃν ταῦρός ποτε πρὸ τῶν 
βοῶν μαχόμενος τοῖς κέρασι διέφθειρε, περιέ- 
τεινε τῷ σώματι ποδῆρες κατανωτισάμενος, 

1 ΤΙ] τυρῶν καὶ (ἔτοπι Ὀ6]ο) συρίγγων (οογγαρύϊοη οὗ 
τυρίσκων) τινῶν γαμικῶν (θη αύϊομ [ο]]οννῖπῦ {Π 6 ΘΟΓΓῸΡ- 
0101} 2 ὉΙ τυροὺς δῶρον (ἔτομι Θ]ο55 οἱ τοὺπ) 5.Α καὶ 
φωρ. μήποτε: Ῥ6ᾳ μὴ φωρ. ποτε Ὁ ορί. 5. Ῥᾳ ἐπὶ τὸν 
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ΒΟΟΚΊ[, 88 19-20 

ἔε!Ὁ ἃπα τὰυσταπγθα ἴο Ὠϊπη56 1, ἃ πὸνν ἤγϑὺ θεοὶ ηηΐπρ' 
ἴο ἰαϑίε οἵ πεὸ ψνοῦκθ πα ἰδηριᾶσε οἵ ἰονε. Βαΐ 
Ἰογοο, ἔμ μεγάβυιδη ὑμαὺ Ἰονεαὰ ΟἬ]οβ, νναἰτὶπρ {1}]} 
θυγὰβ ννὰβ8 ρ]αηὐηρ ὑΠ6 βοίοηβ οἵ ἢὶβ νὶπ8δ5. πᾶν Ὀγ, 
οϑτη6 ἴο τη τ οαγίαϊη ἤπια οἤθθβα5 ἃπα ργεϑεηϊεα 
Ὠΐτη υνἱτ Πα], ἃ5. ὁπ6 ψγῆο Πδα Ἰοπρ θ6 θη ἢϊ5 δοαυδϊηῦ- 
ὅἃπο6 ἃηα ἔα πα ἤθη Π6 Ὠϊμη561} Ταπαά δα οαὐ]6. Απα 
ἰακίηρ Πἰβ γἶβα τομὴ ὑπο ποθ, μῈ οαδὺ ἴῃ νγοστὰβ ἀρουΐ 
ἐπε τηᾶυυγίηρ οἵ (Π]οα, Ὧπα, 1 Πα στρ ἤᾶνα Π6Ὶ ἴο 

Ηἰ5 νυὶΐα, ρου βεα την ἃπα σγααῦ οἹς δοσοογαϊπρ ἴο 
ἔπε εϑίαϊε οἵ Πεογάβιηδῃ: ἃ γόκε οἵ οχϑὲὴ ἴου {πὲ 
Ρουρῃ, ἔουν ἢἶνεβ οἵ Ὀ665, Πξῦν Ἵποίῖςα γνουπρ' ἀρρ]6- 
ἔτεα, ἃ φοοα ἈᾺ]}1-ΠΙ4ς ἴο τᾶ κα 5Π065, ἜΥΕΥῪ ὙΕ6 8 ἃ 
ννεᾶποα οὐ]. 80 ὑπαῦ τὸ νψαηῖθα θὰΐ ἃ 1{{Ππ {παΐ 
Δ] αγεα Ὀγ ὑπεβεὲ οἱ β γγὰβ αἰαὶ ποῦ ρῥγοιηΐῖθα ΟΠἾ]οα. 
Βαΐ ἤδη με Πδα γεοο!]δοῖθα Πίτηβο! πα ἐουπα ἐπα 
τη ἀδβθουνοα ἃ θεϊξζευ Πυϑθαηά, δπα Πἰκανν θα {παῦ 

ἢε Πα γβάβοῃ ἴο ἔβαν, ἰθδὺ αὖ δὴν {ΐπηθ, θεΐϊησ ἀδρτο- 
Βεμαθα ἴο πᾶνε σίνεη Ποὺ ἴο ἃ οἴονη, πῈ 5ῃου]ᾶ [8]] 
ἰηΐο ἃ τηϊβοῃϊθ το πο ἢ6 οουα πὸ νὰν ἔπθῃ 
Ἔβοαρα, Πα ἀβϑίγεβ ἴο θ6 βχοιιββά, ἀβηΐθϑ ὑΠ6 τηϑυγίαρα, 
Το ]θοῖβ ὑπ ρἹ 8. 

20. Βαϊ ἴθοτοο, Ἀ]Ππρ' ἀσαὶη ΠΌΤ εἷς Πορεὲ δηά 
Ἰοβίησ' ἢῖβ σοοὰ σῆβββθβ, ΓἜβοϊν εβ Ὁ ἢ ΠΙτη56 1} ἴο ἰὰν 
15 οαΐοῃθβ. ροὸπ (ἬΪος ἢ ὄν ἢ6 οου]α οαΐοῃῃ ΠΟΥ 
ἃοπθ. Απα δμανίηρ ορβευνεα ὑμαὺ Ὀγ ὕπτη5 οὁπ6 ἀδΥ 
Ἰλαρῃπῖβ, ὑμ6 ποχῦ ᾧπθ ρν], ἄγονα ἐπε ἤοοκβ ἴὸ 
ν᾽ ξεν, πῈ ῥΡγδοιϊβεα ἃ ὑτῖοῖς ποὺ ἀπ οομ προ ΟΠ 6 
παῖ ἑεπαβα ἃ ποιὰ οὔ οαὐι]6. Ηδ ἴοοϊς {πε 5κίηῃ οἵ 
ἃ ἢυρα ψο]ῦ, ν Βίοἢ ουτηθυν ἃ θᾺ}] ἢρσῃίηνσ ἴον ὑπε 

 Βετᾶ Πδα Κἰ]]οα ψἢ ἢἷ5. ΠοΥπ5, πα ἤπηρ Ὁ οΟὐΕΙ Πἰ5 
 ΌΔΟΚ, ἀπᾶ ιὖ ἀδηρίθα ἄονῃ ἴο ἢϊβ ἔξεῦ ; 50 ἐμαὺ {ῃ6 
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ΘΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΓΟΗΙΠΕ.: 

ὡς τούς τ᾽ ἐμπροσθίους πόδας ἐφηπλῶσθαι ταῖς 
χερσὶ καὶ τοὺς κατόπιν τοῖς σκέλεσιν ἄχρι 
πτέρνης, καὶ τοῦ στόματος τὸ χάσμα σκέπειν τὴν 
κεφαλὴν ὥσπερ ἀνδρὸς ὁπλίτου κράνος. ἐκ- 
θηριώσας δὲ αὑτὸν ὡς ἔνι μάλιστα παραγίνεται 
πρὸς τὴν πηγήν, ἧς ἔπινον αἱ αἷγες καὶ τὰ πρό- 
βατα μετὰ τὴν νομήν. ἐν κοίλῃ δὲ πάνυ γῇ ἣν ἡ 
πηγὴ καὶ περὶ αὐτὴν πᾶς ὁ τόπος ἀκάνθαις, 
βάτοις καὶ ἀρκεύθῳ ταπεινῇ καὶ σκολύμοις 
Ι] ,ὔ «ε ’ὔ δ 5 - Ν ΝΑ 3 Ν »» 

ἠγρίωτο' ῥᾳδίως ἂν ἐκεῖ καὶ λύκος ἀληθινὸς ἔλαθε 
λοχῶν." 

᾿Ενταῦθα κρύψας ἑαυτὸν ἐπετήρει, τοῦ ποτοῦ τὴν 
ὥραν ὁ Δόρκων καὶ πολλὴν εἶχε τὴν ̓ ἐλπίδα τῷ 
σχήματι φοβήσας λαβεῖν ταῖς χερσὶ τὴν Χλόην. 
21. χρόνος ὀλίγος διαγίνεται, καὶ Χλόη κατή- 
λαυνε τὰς ἀγέλας εἰς τὴν πηγὴν καταλιποῦσα τὸν 
Δάφνιν φυλλάδα χλωρὰν κόπτοντα τοῖς ἐρίφοις 
τροφὴν μετὰ τὴν νομήν. καὶ οἱ κύνες, οἱ τῶν 
προβάτων ἐπιφύλακες καὶ τῶν αἰγῶν “ἑπόμενοι, 
οἵα 5 δὴ κυνῶν ἐν ῥινηλασίαις περιεργία, κινού- 
μενον τὸν Δόρκωνα " πρὸς τὴν ἐπίθεσιν τῆς κόρης 
φωράσαντες, πικρὸν μάλα ὑλακτήσαντες ὥρμησαν 
ὡς ἐπὶ λύκον, καὶ περισχόντες πρὶν ὅλως ἀνα- 
στῆναι" δ δι᾽ ἔκπληξιν, ἔδακνον κατὰ τοῦ δέρματος." 
τέως μὲν οὖν τὸν ἔλεγχον αἰδούμενος καὶ ὑπὸϊ τοῦ 
δέρματος ἐπισκέποντος φρουρούμενος ἔκειτο σιω- 
πῶν ἐν τῇ λόχμῃ. ἐπεὶ δὲ ἥ τε Χλόη πρὸς τὴν 
πρώτην θέαν διαταραχθεῖσα τὸν Δάφνιν ἐκάλει 

1 ΑΡΌΠΙ λόχῳ 2} ταύτην εἶχε τὴν : α πολλὴν εἶχεν 
8. βῸ ῬΑΒΒΟ : 158 οἷα Ῥ ῥινηλασίας ἃ περιεργίᾳ 
4 ΤΠ] οπιϊύβ τὸν Δ.--μάλα 5.Α ομῦβ Ὁ μετὰ 
κράτους δῃα κατὰ κράτος : Β' κατὰ κράτος ΤᾺ ἐπὶ 
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μδιν τρο μυτρ ἕναν ἐκ, ας ὁ ῳ χνὶ φυριν 

δὰ ἐμ ρζνωυνὐ δα, ἐν ιόωκαν..». τὐνα.)... 



ΒΟΟΚΊ!, 88 20.931] 

ἔογο- ἔδοϊ νγεῦα ἄγαν Οἡ ἢϊ5. παηάβ, πΠ6 ΠΙΠδΥ ΟνΕΥ 

15 ἐῃπίὶρηβ ἴο ἢὶβ μβεὶβ, πα {Π6 σαρίπρ οἵ ὑπ τηουτῇῃ 
οονεγεα ἢϊ5 μεδα ἰκὸ πε Ποϊπιοῦ οἵ δὴ διτηβα τηδ8ῃ. 
Πεη Πα νγὰβ σοῦ ἰηἴο {ῃϊ5 ᾿γοαητῆγορν 1 ἃ5 ψῈ}}] ἃ5 
ῬΟΒΒΙθΙν μῈ οου]ά, ἢ6 πᾶ καβ ἴο ὑπ6 ἔοπηΐαίη ἡ ΠΘΓΟ 
ἴῃς ἢἤοςοκβ αἴζεν. ὑπεὶν ἔδεαϊηρ πε ἴο αὐηκ. Βαΐ 

ἐπαΐ ἐουπίαϊῃ Ιὰν ἴῃ ἃ Ὀοϊΐοπι, πᾶ ἀρουῦ Ὁ 411 ἐπε 
Ρίδοθ ννᾶβ τσαρῇ τ θΌ5Πη65, ἔπου 5, ὈγαΚοβ, ἐμ ϑὺ]65, 

ἃ πα {πῸ ὈΓ5ἢ ΠῈΠΙΡΕΙ, 580 ὑπαῦ πάθεα ἃ ἔσθ ψο] 
τσ νεΥῪ ψγ6Ὲ]}] 116 αν κίηρσ {πε γα. 

ΤΠογοΐοσθ, ἤθη πα δα Πἰα Πϊτηβε], ἢ 6 νναϊξεα ἐπα 

ἔπη θη ποθ οαὐι]α σνοτα ἀτίνθοη ὑπιῖπον ἕο ατίηΐ, 

ἃ πα οσοποεϊνεα πὸ 51π|84}} ἤορα ἐπμαὺ 1π ὑπαῦ παθὶῦ με 
5που!α εἴταν ἀπα 50 5π80 πε ροοῦ (ἢΪοθ. 321. Αὔἴδευ 
ἃ ὙΥΠ116 5Π6 ᾿δξ ΠλὰΡ ἢ 5. 5Παἰκίπηρ' ἄονν σφ θη ἰθᾶνεβ 
ἴογ πε Κιάβς, ἀπά ἄγον ἐπε ἤοοκβ ἄονη ἴο ἐπα 
Γουπίαϊη. Βαΐ ὑπΠῸ ἤοοκαορβ οἵ ἴῃς 5δερ ἂδπᾶ ἐπε 
σοαΐβ, [ὉΠ] οννίπρ ΟἾ]οα. ἃπα (80 θΌΒΥ ἀροὸπ {πὸ βοθῃΐ 
8Υ6 ἀορβ ννοῃΐ ἴοὸ Ὀ6) οαἰοῃϊηρ [)όογοο ἴπ {πὸ δοῦ ἴο φῸ 
ἴο βεῦ ὑροὴ πε οἷν], θαυκαα ἔασγϊοιιϑὶν ἀπα τηδάς αὐ 
Ἠΐμη ἃ5 αὖ ἃ νγοἹἵ, ἀπαὰ Ὀεΐοσε 6 οου]α ννῃο]]ν τὶβα 
το ἔπ6 Ἰτκ θδοδιβε οὔ ἐπε βυάάθη οομβιθυ παξίοῃ, 

γΕ͵Ὲ 4}} αρουΐ ἔΠ6 ννο] ] ογοο ἃπα Οἱ πρ' αὖ 15 5ΚΊη. 
Ηοννενεῖ, ἰδαγίηρ ἰεϑὺ ἢ6 5ῃου]ϊαὰ 6 τηδηϊξεϑον 

 ἀἰβοονεγεα, Ὀ]αμη6 6, ἀπα 5ῃδιηθδά, σπδγήϊηρ' Πἰτη561} ἃ5 
Βα οουἹᾶ ψ]ἢ ἐπα 5Κίη ἢςῈ ᾿ἰὰν οἷοβα ἀπα 5301} ἴπ {Π6 
Ο ἐπιοκεῖ. Βαυΐ νγἤδη ΟἼΪοα ννὰβ [δαγϑα αὖ {πες ἢυϑὺ βῖσῃς 
 8Π6 οτἹδα ουΐ ἴο 1 ΡΠ 15 ἴον. μ6]ρΡ, ἔπε ἀορβ βοὴ ἴοτα ᾧ 

: 

ῳ 
» 

Η 1 γηβᾶφ Πἰμη561 ἃ οννο ῖ. 
Ὁ 



ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΠΙΘΕ 

΄ 
“ 

“ 

βοηθόν, οἵ τε κύνες περισπῶντες τὸ δέρμα τοῦ σώ- 

ματος ἥπτοντο αὐτοῦ, μέγα οἰμώξας ἱκέτευε βοη- 

-“ , 

θεῖν τὴν κόρην καὶ τὸν Δάφνιν ἤδη παρόντα. τοὺς 

μὲν δὴ κύνας ἀνακαλέσαντες συνήθως; ταχέως ἡμέ- 
Χ 

ω 

ρωσαν, τὸν δὲ Δόρκωνα κατά τε μηρῶν καὶ ὦμων 

7 

δεδηγμένον ἀγαγόντες ἐπὶ τὴν πηγήν, 
Ν 7 4 ' “ 5 , «ς 5 ' 

τὰ δήγματα ἵνα ἦσαν τῶν ὀδόντων αἱ ἐμβολαῖ, 

ε 7, ν Χ , 

καὶ διαμασσησάμενοι φλοιὸν χλώρον πτελέας 

ἐπέπασαν. 
ΔΑ 6, » ᾽ὔ Σ “ , 

πό τε ἀπειρίας ἐρωτικῶν τολμημάτων ποί- 
,ὔ Ἶ 

“- 

μενικὴν παιδιὰν νομίζοντες τὴν ἐπιβολὴν τοῦ 

δέρματος," οὐδὲν ὀργισθέντες ἀλλὰ καὶ παραμυ- 
Ν ͵ 

θησάμενοι καὶ μέχρι τινὸς χειραγωγήσαντες 

ἀπέπεμψαν. 2423. καὶ ὁ μὲν κινδύνου παρὰ το- 

“ ᾽ Ἂν ἘΝ Ν, 2 “ Ρ] ͵ 

σοῦτον ἐλθὼν καὶ σωθεὶς εκ κυνὸς, οὔ λύκου, 

7 

ἴω [ 

φασίν," στόματος, ἐθεράπευε τὸ σῶμα. ο δὲ 

Δάφνις καὶ ἡ Χλόη κάματον πολὺν ἔσχον 
Υ 

4 “ 

μέχρι νυκτὸς τὰς αἶγας καὶ τὰς οἷς συλλέγοντες. 

ὑπὸ γὰρ τοῦ δέρματος πτοηθεῖσαι καὶ ὑπὸ 

τῶν κυνῶν ὑλακτησάντων ταραχθεῖσαι, αἱ μὲν 

εἰς πέτρας ἀνέδραμον, αἱ δὲ μέχρι καὶ τῆς θα- 
- 

,ὔ 

λάττης αὐτῆς κατέδραμον. καίτοιγε ἐπεπαίδευντο 

Ν ΩΣ ,ὔ Ν ΄ , Ν 

καὶ φωνῇ πείθεσθαι καὶ σύρυγγι θέλγεσθαι καὶ 
[οὶ 

Ι͂ 

χειροπλαταγῇ ᾿ συλλέγεσθαι: ἀλλὰ τότε πάντων 

αὐταῖς ὁ φόβος λήθην ἐνέβαλε. καὶ μόλις 

ς 
ω “ 7 

ὥσπερ λαγὼς ἐκ τῶν ἰχνῶν εὑρίσκοντες εἰς τὰς 

ἐπαύλεις ἤγαγον. 

1 ᾳ ἀνακλήσει συνήθει ΞΟ ἐπιβουλὴν τοῦ Δόρκωνος 8. οὐ 

λύκου, φασίν 80 ΒΡΆΠΟΙΚ : [188 φασίν, οὐ λύκου 4 ἴον 1}}- 

ξουπιθᾶ οομιροιπᾷ οἵ. 2. 22 λιπεργάτηΞ : Ῥα χειρὸ5 παταγῇ 
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ΒΟΟΚΊΙ, 88 21--99 

ἢϊ5 νἰχατά οὔ", ἰαϊτεστεα ὑπὸ ἐκ, πα ὈϊΓ Ηΐτη βοιπα]ν. 
ΤΏεη Πα τοᾶτεα ἃπα οὐδ ουὖ ἃπηαΐη, ἃπα θεσοδα 
ἴον. πεὶρ οἵ ΟἾοα πὰ οἵ 1αρῃπηὶβ 0 νγὰβ 
ΠΟΥ οοηθ θρ. πεν γταϊεα οὔ ὑπΠ6 ἀορβ ψ ἢ {πεῖν 
ἀϑ8] Καονν Γ6 608}15, ἀπα ααῖοκ)ν πηδάθ ἔπθτὰ ααϊοΐ, 
ἀπα ἔμαν ἰεα Ἰθροῦοο, γῃῸ νγὰβ ἴοσῃ πὶ {Π6 5ΠοΌΪ ΟΣ 
ἀπα ἔῃ ἐπὶσῃ, ο ἐῃς ἔοππίδίῃ ; πα νι Πδτα παν ουπα 
πε ἀορβ πὰ εξ {πε ρῥυϊηΐ οὗ ἐμπεὶν θείῃ, ἔπεσα ὑπ νῪ 
σα πεν υναϑῃεα, δια οΠανν]η ρ᾽ ̓ῃ ἐμ 6 ]ν τηοαΐῃ5 ἔῃ 6 σΥΘΘῃ 
εἶπα οἵ {πε εἰμὴ, ἀρρ!]εα ἰὐ βοῦν ἴο Πὶβ σουπάϑ. 

Νονν εοδιβα οἵ ὑπεὶν ὉπΠ5ΚΙΠ ]Π 655 ἴῃ ΔΙΊΟΓΟΙΙ5 
δαἀνεηΐζαγοβ, ἔπον ὑπουρηΐ [Ιοτοοβ αἰβριδίησ ἀπ 
Βἰάϊηρσ οἵ Πἰτηβο!  ννὰβ ποϊηϊηο εἰβα θαΐ ἃ ράϑβίογα 
ΡΥΔΏΚ, ἀπ σγασα ποὺ αὖ 411] πηονβα αὖ ἴὉ. Βαΐ εη- 
ἀεανουσίηρ ταῦῃεν ἴο οἤΘοΥ Ὠΐτη, ἃπα Ἰεδαϊηρ τη ὈῪ 
ἐπε Παπᾶ βοπθ ρμᾶγτὲ οἵ ἷἰ5. νὰν, πον ὈϊΪα ἢϊπὶ 
ἔατευγ αὶ ἀπα αἰβιηϊββεα ἤθη. 22. ΤῊ 5 οαπηθ Ἰοῦοο 
οὐδ οἵ σγεαῖΐ αἀδπροσ, ἃπὰ ἢθ ὑπαὺ νὰβ βανεα 
ἔγοηη ἐπε ἴανγβ, ποὺ οἵ ἐπε ψοὶῇ ἴῃ ἴῃς δάεςρε, 
θυξ οὔ ἴμεῈὸ ἀοσ, νψεῆΐ Ποῖῆθ πὰ ἀγεββεα ἢὶβ 
πγουπαᾶβ. Βυΐ Ἰαρὶβ ἀπ ΟἾ]ος δα το ἢ 860 
ἴο σεῦ ἰορεῖμοσ, θεΐογε Ὁ ννὰβ ἰαΐε 'ἰπ {πε δνεπίηρ, 
πεῖν βοαϊίεγεα βἰγαρο]ησ 5Π6ῈΡ ἃπα σοαῖβ. ΕῸΓ 
Πα σγεσα ἰευυῆθα ψἸὉἢ τΠ6 υνο ἔβκὶῃ ἀπα πε ἤξτος 

ΒΡαγκίηρ' πα Ραγίπρ οἵ {πε ἀορβ, ἃπα βοῖὴηδ τὰ πρ {πε 
βῦδερ οὐαρβ, ΒΟῚΙΠ6 ΤΥ ΟἹ ΤΠΟΚΒ  ἃπα Πυστθα ἀονῃ ἴο 
1Π6 βεάβῆογε, δ Ποῦ παν ψνεσὸ ἰδαρσῃϊ ποὺ οπὶν ἴο 
Οὔαν {Πα νοΐοα ἃπα θὲ χυϊεῖεα Ὀγ ἐπε ρίρε. Ὀθαΐ ἴο θεὲ 

αγνεπ ἃρ ἰορσεῖμευ ἄνθη Ὀγ {πῸ οἰαρρίπρ οἵ {ῃς8 
 Βαπᾶάβ. Βιυὲΐ ἔξαν. πδᾶα οαβδὺ ἴπ δὴ ΟὈ]νίοη οὗ 4]], 

τ σοσοα 

80 ὑπαὶ αὖ ἰθβησίῃ υἱῦ το κε, ΓΟ] οννηρ {με ὶτ 
βίερβ {κ ἤᾶγεβ ὈγῪ {π6 ἔοο, ἔπδν ἄγανβ ἔμϑιὴ Ποιῖηδ 
ἴο ὑποὶν οὐνη 0145. 

1 βίδιηρθαρα, 
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ΠΑΡΗΝΙΘ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕΚΕ 

Ἢ “ “ “ Ἂς 5 ͵ εἶ 

κείνης μόνης τῆς νυκτὸς ἐκοιμήθησαν βαθὺν 

ὕπνον καὶ τῆς ἐρωτικῆς λύπης φάρμακον τὸν 

7 " 3, Ἂ Ἐν» 3 ζ 

κάματον ἔσχον. αὖθις δὲ ἡμέρας ἐπελθούσης 
᾿ς 

πάλιν ἔπασχον παραπλήσια. ἔχαιρον ἰδόντες, 

5 Υ Π" » Ι͂ 3 ῇ [τ 

ἀπαλλαγέντες ᾿ ἤλγουν'" ἤθελον τι, ἡγνόουν ὁ τί 

θέλουσι. τοῦτο μόνον ἤδεσαν, ὅτι τὸν μὲν φί- 
Ἀ Ν Ν » ΄, 

λημα, τὴν δὲ λουτρὸν ἀπώλεσεν. 
ηλ.η Ν Χ ἘΡτ [γὰ ν΄. 

Ἐξέκαε δὲ αὐτοὺς καὶ ἡ ὥρα τοῦ ετοὺξ. 55} 

3 3 "ὃ 7 μ Ν θέ ᾽ Ἀ Χ ἙἝ 

ἣρος ἣν ἤδη τέλος " καὶ θέρους ἀρχὴ Καὶ πάντα 
“Ὁ 7 

ἴω 
.-" 

ἐν ἀκμῇ, δένδρα ἐν καρποῖς, πεδία ἐν ληΐοις" 

“ὃ - Ν 7 5 7 “- δὲ 3 5 ᾿ν 

ἡδεῖα μὲν τεττίγων ἠχῇ: γλυκεῖα δὲ οπώρας 

ὸ ῇ Ν᾽ ΚΔ. δὲ 4 Ζ " » 

ὀδμή, τερπνὴ ἡ δὲ ποιμνίων βληχή. εἴκασεν ἂν 
Ἷ 

τις καὶ τοὺς ποταμοὺς ἄδειν ἠρέμα ῥέοντας, καὶ 
Ζ - 

(Α 

τοὺς ἀνέμους συρίττειν ταῖς πίτυσιν ἐμπνέοντας, 
Ὡ “ ’ 

καὶ τὰ μῆλα ἐρῶντα πύπτειν χαμαί, καὶ τὸν ἥλιον 

, ν Υ͂ :) ͵7 ς Ν ε 

φιλόκαλον ὄντα πάντας ἀποδύειν. ὁ μὲν δὴ 

Δάφνις θαλπόμενος τούτοις ἅπασιν" εἰς τοὺς 

Χ ἂν ἐν Θ ᾽ν Ν μιν ὅλ, ͵ Χ 

ποταμοὺς ἐνέβαινε, καὶ ποτε μὲν ἐλοῦετο, ποτὲ 
“- μ Ἀ 

δὲ καὶ τῶν ἰχθύων τοὺς ἐνδινεύοντας ἐθήρα, 
7 Ν Ν 5» ς Ν » “ 

πολλάκις δὲ καὶ ἔπινεν, ὡς τὸ ἔνδοθεν καῦμα 

σβέσων. 
Ν 3. Ὁ ; 3 Ἂ 

Ἢ δὲ Χλόη, μετὰ τὸ ἀμέλξαιν τὰς οἷς καὶ τῶν 

}] “ Ν ᾿ ΡΤ ᾽ν εν , Υ̓ 

αἰγῶν τὰς πολλάς, ἐπὶ πολὺν μὲν χρόνον “πολυν 

9 “- Χ 

πόνον; εἶχε πηγνῦσα τὸ γάλα: δειναὶ γὰρ αἱ 

μυῖαι λυπῆσαι καὶ δακεῖν εἰ διώκοιντο" τὸ δὲ 

1 ρὁ Ἠΐγβοῆ: π|85 ἐλυποῦντο ἀπαλλ. 5. 50 ΗΊΤΒΟΝ : Π185 ἦρ. 

οὖν ἤδ. τέλη 8 Ὁ ΌΠ] καὶ ἡ τῆς: ἘΊΒΟΣ 4 τερπνή- -βληχή 

πα ἄδειν---ῥέοντας : α 85 ἰδοῖιηδθ "1: ὑφ᾽ ὅς: 

8. ἐνέβ.: Α ποτ᾽ ἀνέβαινε --πολὺν πόνον» [ἢ] 
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ΒΟΟΚΊΙ, 88 22.928 

Παῦ πὶρῃΐ αἰοπα 1 ρῃπηῖ5 ἀπα (ἬΪοε βαρὺ βοσπαϊν, 
ἃ ηα ΤὈὰπα ὑπαΐ Ὑγθαυ 685 νγὰθ Βοη6 Κὶπα οὗ τεπηθαν 
ἴονῦ ὑπΠ6 ραββϑίοῃ οἵ ἴονε. Βιυΐῦ ἃ8. 5000 85 πε ἀδν 
ΔρΡεαγεα ἔμπεδον ἔε]1] ἀραΐη ἴο μεθα ἢἴ8. ὕπεη ὑπαὲν 
ΒΔ ΟΠ6 ποῦμε παν ἡγε Ὲ ραβϑίηρ Ἰογία!, ἀπα 586 1 
ἰδ σμαποεα ὑπαῦ παν νγεσα ραγίεα. ον ἀεβίτοα, πα 
γεὺ πεν πον ποὺ νυ ῃαὺ ὑπαν νου] πᾶνε. Οπὶν 
115 ὁπα ἐπίῃ μον Κπον, ὑπαῦ Κιββίησ ἢδα ἀδβίτογεα 
ΠΑΡ ηΐἷ5 πα μαςῃϊηρσ Παα ἀπάοπα (ἬΪ]οα. 

Νονν εβϑίδβ. ὑῃϊ5, ΠπΠ6 ββάβοῃ οἵ {πΠ6 γϑᾶν ᾿πῆδυηθδα 
ἃ πα Ὀαγηΐ ἔθη. 29. ΕῸΣ πονν {Π6 σΟΟΪΘΥ ΒΡ Πρ νὰ 5 
ἐπαδα «πα {Π6 ΒΌΣΏ ΟῚ νγὰ5. ΘΟΠ6. ΟΠ, 8Ππ6 4] ἐΠίηρϑ 
ψαΥῈ σοῦ ἴο πεῖν Πσῃθβϑὺ Πουτϑῃϊηρ,, ῃ6 ἔγεαβ νυ ἢ 
ὑΠεῖν ἐγ 5, ἔμῈ ἤθ] 45. ἢ οἰαπαϊηρσ οὐ. ϑνεεῦ 
πθη ννὰβ πε βἰπρίησ οἵ 6 φυαββῆορροῖβ, ϑυνεαεῖ νγὰβ 
με οἄοαυν οὗ {πε ἔγαϊβ, ἀπ ποῦ πἀπρ]δαβαηΐῦ ὑῃΠ 6 νΕΥῪ 
Ὀ]α Πρ οὗ {Π6 5ῃ6θρ. Α τηᾶπ νου] Πᾶνα ὑμποαυρῃῦ 
ὑπαῦ ὑΠ6 νϑὺῪ τίνευβ, ὈῪ ὑμδῖ σαηΐ]ε ΟἹ] απο ἀναγ, 
αἸα βἰπρ'; δπα {πμαὺ ὑΠ6 βοίξευ σὰ ]8β οἵ ψίπα αἱα ρῥἷᾶν 
δ Πα ννΗἰδῦ]ε οὐ {ππῸ ρίπεβ; ὑπαῦ ἐπε ἀρρ]εβ, ἃ5. 18η- 

 ρυϑῃϊησ τ] ἰονε, [61]1] ἀονγ ἀροῃ {πες στομπᾶ ; δπα 
ἐπα {πε ὅπη, 85 ἃ ἴονεῖ οἵ θϑδαΐν ἀπνε 64, ἀϊᾷ 5ἐτῖνε 

ἴο ὑπαγ885 ἃ ηα ἔσσῃ ὑΠπ6 Τα178}5 411] πὰκοα. Βγυ ἃ]} 
ἴπ6886 νγὰβ [αρῃπὶβ ἰπῆδπηθα, πα ἐπεγεΐοσε οἵγε Πα 
9065 ἴο {Π6 τῖνευβ ἃπα Ὀγοοῖκ5, ποτα ἴο θαΐῃθ ἃ πα 600] 
Βἰτη 56], οὐ ἴο οπαβα πε ἤβἢ ἐπαὺ νυϑπὺ ἴο ἀπα Εἰ Ὸ ἴῃ ἐπ 6 
νγαΐεν. Απα οἴξεῃ 6 αὐ ηκ5 οὔ {πὸ οἰ θαν ραγ]ς, 5 ὉΠ] Κ- 
ἱπο Ὀγ ἐπαῦ ἴο 4φι6 πο ἢ Πῖ5 ᾿ηνναγα οαῦτη ἃ πα βοογοῃίηρ, 
θη ΟΠϊοα μαᾶ τ]καα πε 5ῆδερ πᾶ τηοβὲ 

οὗ {πε σοαΐβ ἃπα δα βρεῃΐ το ἢ ἔπηθ πα ἰαΡοι 
(θδοδσβε ἐπε ἢϊεβ σγεῦθ πηρογΐαπε πα νεχδίϊοιιϑ, 

 8ἃπα ΜΟΙ] βὑϊηρ 1Ε ὁπ6 Ἄοῃαβθα {Π6π}} ἴο οὐγα]6 ἃπὰ 

1 ΦΠ676 18 ἃ ΌὈ]αὺ (ἃ5 ἄθονβ ἴῃ 814) προπ ὑπθ ψοτγὰ ἐμπνεῖν, ΡΙΑΥ Ρ 
ΟΠ Π]1Οἢ τγ85 τι8δθα οὗ ἃ ἸΙονϑὺ ἐηβρίγίη ὨΪβ θϑ]ονθά. 
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ἐντεῦθεν ἀπολουσαμένη τὸ πρόσωπον πίτυος 
ἐστεφανοῦτο κλάδοις καὶ τῇ νεβρίδι ἐζώννυτο, καὶ 
τὸν γαυλὸν ἀναπλήσασα οἴνου καὶ γάλακτος 
κοινὸν μετὰ τοῦ Δάφνιδος ποτὸν εἶχε. 

24. Τῆς δὲ μεσημβρίας ἐπελθούσης ἐγίνετο ἤδη 
τῶν ὀφθαλμῶν ἅλωσις αὐτοῖς. ἡ μὲν γὰρ γυμνὸν 
ὁρῶσα τὸν Δάφνιν ἐπ᾽ ἄθρουν ' ἐνέπιπτε τὸ κάλλος 
καὶ ἐτήκετο μηδὲν αὐτοῦ μέρος μέμψασθαι δυνα- 
μένη, ὁ δὲ ἰδὼν ἐν νεβρίδι καὶ στεφάνῳ πίτυος 

ὀρέγουσαν τὸν γαυλόν, μίαν ῴετο τῶν ἐκ τοῦ 
ἄντρου" Νυμφῶν ὁρᾶν. ὁ μὲν οὖν τὴν πίτυν ἀπὸ 
τῆς κεφαλῆς ἁρπάζων αὐτὸς ἐστεφανοῦτο πρότερον 
φιλήσας τὸν στέφανον, ἡ δὲ τὴν ἐσθῆτα αὐτοῦ 
λουομένου καὶ γυμνωθέντος ἐνεδύετο πρότερον καὶ 
αὐτὴ φιλήσασα. ἤδη ποτὲ καὶ μήλοις ἔβαλον 

ἀλλήλους καὶ τὰς “κεφαλὰς ἀλλήλων ἐκόσμησαν 
διακρίνοντες τὰς κόμας. καὶ ἡ μὲν εἴκασεν αὐτοῦ 
τὴν κόμην, ὅτι μέλαινα, μύρτοις, ὁ δὲ μήλῳ τὸ 
πρόσωπον αὐτῆς, ὅτι λευκὸν καὶ ἐνερευθὲς ἣν. 
ἐδίδασκεν αὐτὴν καὶ συρίττειν, καὶ ἀρξαμένης 
ἐμπνεῖν ἁρπάζων τὴν σύριγγα τοῖς χείλεσιν αὐτὸς 
τοὺς καλάμους ἐπέτρεχεν"" καὶ ἐδόκει μὲν διδά- 
σκειν ἁμαρτάνουσαν, εὐπρεπῶς δὲ διὰ τῆς σύριγγος 
Χλόην κατεφίλει." 

2. Συρίττοντος δὲ αὐτοῦ κατὰ τὸ μεσημβρι- 
νὸν καὶ τῶν ποιμνίων σκιαζομένων, ἔλαθεν ἡ 
Χλόη κατανυστάξασα. φωράσας τοῦτο ὁ Δάφνις 
καὶ καταθέμενος τὴν σύριγγα, πᾶσαν αὐτὴν 

50 ΟὐΥ̓Δ65: Α ἐπαθροῦν : Ρᾳ ἐπανθοῦν 2. Ῥᾳ ἐν’ τῷ ἄντρῳ 
ΑἊΡ ἐπέλειχεν οἸά γᾶν. ὁ ἐφίλει : ἡ ἐξεφίλει (Β 186.) 
Ῥαᾳ οπῦ (Β 180. Ῥοϑῦν. συρίττον δα πως ) οι Ὁ "»- 



ΒΟΟΚΊΙ, 88 328.-.2ὅ 

ΡΙ685 ὑπ τὰκ ἰπΐο οἤδεβϑεβ, 858|6 νου 85} 
ΒευβαΙῦ ἀπ οὔόνγῃ Ποὺ πεδα σῇ ρὶηε-ὑνρβ, δπὰ 
ΠΘη 516 Πααὰ οἷτὲ δι ἔδυ ϑκὶπ ἃροιΐ ΠΟΥ, ἴακΚε 
ΠοΥ ρἱσρὶπ πα ἢ υνῖπα ἅπα τὰκ τη Κα ἃ 51|Π100} 
ἴου ΠῈῚ ἀθαῦ 1λαρἢῃ 15 ἀπ Πουβο τ. 

24, Πεπ 1Ὁ σγεανν ᾿οννυ 5 ΠοῸ᾿ ὑπαν νγου]α [8]] ἴο 
πεῖν οαἰοῃίπηρ' οὗ μα δποῖΐμεν Ὀν ὑπαεὶν ογεβ. ΕῸΓΣ 
ΟΠ]οα, βεείηρ Παρ ἢΠΙβ πακεα, νγὰβ ἃ}}] εγαβ [Ὁ Π15 
θεδαΐν ἴο νίενν ἴὖ νεῖν ἢ ; ἃπα ὑπεγείοσε οου]Ἱα 
ποῦ ὁποοβθα θυΐ το], ἃ5 θεϊῃμρ' ποὺ 8016 ἴο ἤπα ἴῃ 
ἢπὴ ἔπε ᾿εαβὺ τηοτηθηΐ ἴο αἸ5}1Κ6 οὐ ὈΪατημθ. [1 ΡΠ 15 
ἀϑαῖῃ, ἢ ΠῈ βὰν ΟΠΪοθ, ἴῃ Πδὺ ἔδυ μβκίη ἃπα ΠΟΥ͂ 
Ρἶπα οογτοποὺ, οἶνα Πίστη {ῃ 6 511Π0π} ἴο αὐτίκ, ὑπουρηΐ 
6 ϑἂνν ὁπ οἵ πε Νυρἢ5 οἵ {πῸ Ποὶν ἐὰνθ. Ἴβετε- 
ἴογε ἰακίηρ οἵ Πα ρὶπα ἃπα Κιβϑίηρ Ὁ ο᾽ἝΥ πα 
ον, ἢῈ νουἹᾶ ρμαΐ Ὁ ὁ ἢ οὐνὴ Πεϑα ; ἃπα (ἬΪοα, 
ΠΕ Πα νγὰβ πακεα πα Ὀαϊῃίησ, νοῦ] ἴῃ ΕΓ 
ἴσστῃ ἴακα ὡρ [ιὶβ νεβϑῦ, 8ἃη θη 5Πη6 Κίββεα [ὖ, 
Ραΐ Ὁ οπ ροη Πουβα! ἢ, δογηθίίτηθβ πον ὕπδυ ἤππηρ 
ὍΡΡ[658 αὖ ὁπ ἀπούῃϑι, δηα ἀγθββεα πα αἰβυϊηρ 5 η6α 
οη6 δποῦμου 5 Παὶγ ἰηἴο οατγίοιβ ὑγδιση 6 15. ἃπα ΙΟΟΚΒ. 
Απα ΟἸΪοα κεπεα [λα ρ ἢ πῖ5 ἢΠἰ5. Παὶν ἴο ὑΠ6 τγτίϊα 
Ὀεοδαβα ἰδ νγὰβ Οἷδοῖ ; ΡΠ ηΐβ, ἀσαίη, θθοϑαβα ΠΟΙ 

 ἔδοε ννὰβ8 ψῃϊζα ἀπα σᾶ αγν, οοτηραγθα [ὖ ἴο ἐπε ἔαϊγαϑὺ 
ΔΡΡ'6. Ηε ἰδυρῃὺ ΠΕῚ ἴοο ἴο Ρ]δύ οπ ὑπ ρίρε, πὰ 
αἰνγανϑ 6 5η6 θαρϑη ἴο ὈΪονν νγου]α οαἴοῃ πε ρὶρε 
ΑΥΤΑΥ ἔγοτη ΠΕΥῚ ΠἰρΡ5 8πα στὰπ 1 ΡΥ μθν οΕΥ ψ ἢ ΠΪ5. 
Ηδ6 βϑειηθδα ἴο βοῇ Πδὺ ἤθη 5η6 νδϑ ουὖ, θαὺ ν ἢ 
ὑπαῦ βρεοίοιβ ργεϊαχὲ, ὃν {πε ρίρε, με Κιββεα ΟἢΪοα. 

2ῦ. Βυΐὺ τὸ Βαρρεπεᾶ, σε ἢε ρἰαγεα οἡ Πἰβ8 ρὶρε 
αὖ ποοη πα πε οαὐ]αε ἴοοῖκ 5846, ὑπαὺ Οἢ]ος ἔε]} 
ὈΠΔΥγΑΓῈ5. 56 6ρ. [[ρἤ πὶ ορβεύνεα ἰὉ δπα ἰαϊα 

(ον Πἰβ ρίρα, πα υυἱτῃοιῦ ΠΥ 5Πᾶπι6 ΟΥ ἴδ. νγὰβ 

᾿ 
μ 
Ἃ 
: 

, 
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ἔβλεπεν ἀπλήστως οἷα μηδὲν αἰδούμενος, καὶ ἅμα 
κρύφα ' ἠρέμα ὑπεφθέγγετο' “ Οἷοι καθεύδουσιν 
ὀφθαλμοί. οἷον δὲ ἀποπνεῖ σεόβας οὐδὲ τὰ 
μῆλα τοιοῦτον, οὐδὲ αἱ λόχμαι.ὃ ἀλλὰ φιλῆσαι " 
δέδοικα δάκνει τὸ φίλημα τὴν καρδίαν καὶ ὥσπερ 
τὸ νέον μέλι μαίνεσθαι ποιεῖ: ὀκνῶ δὲδ καὶ μὴ 
φιλήσας αὐτὴν ἀφυπνίσω. ὼ λάλων τεττίγων' 
οὐκ ἐάσουσιν αὐτὴν καθεύδειν μέγα ἠχοῦντες. 
ἀλλὰ καὶ οἱ τράγοι τοῖς κέρασι παταγοῦσι 5 
μαχόμενοι" ὦ λύκων. ἀλωπέκων δειλοτέρων, οἱ 
τούτους οὐχ ἥρπασαν." 

260. Ἔν τοιούτοις ὄντος αὐτοῦ λόγοις, τέττιξ 
φεύγων χελιδόνα θηρᾶσαι θέλουσαν κατέπεσεν εἰς 
τὸν κόλπον τῆς Χλόης, καὶ ἡ χελιδὼν ἑπομένη τὸν 
μὲν οὐκ ἠδυνήθη λαβεῖν, ταῖς δὲ πτέρυξιν ἐγγὺς 
διὰ τὴν δίωξιν γενομένη τῶν παρειῶν αὐτῆς ἥψατο. 
ἡ δὲ οὐκ εἰδυῖα τὸ πραχθέν, μέγα βοήσασα τῶν 
ὕπνων ἐξέθορεν, ἰδοῦσα δὲ καὶ τὴν χελιδόνα ἔτι 
πλησίον πετομένην καὶ τὸν Δάφνιν ἐπὶ τῷ δέει 
γελῶντα, τοῦ φόβου μὲν ἐπαύσατο, τοὺς δὲ 
ὀφθαλμοὺς ἀπέματτεν ἔτι καθεύδειν θέλοντας. 
καὶ ὁ τέττιξ ἐ ἐκ τῶν κόλπων ἐπήχησεν ὅμοιον ἱκέτῃ 
χάριν ὁμολογοῦντι τῆς σωτηρίας. πάλιν οὖν ἡ 
Χλόη μέγᾳ ἀνεβόησεν: ὁ δὲ Δάφνις ἐγέλασε, καὶ 
προφάσεως λαβόμενος καθῆκεν αὐτῆς εἰς τὰ 
στέρνα τὰς χεῖρας καὶ ἐξάγει τὸν βέλτιστον τέτ- 
τίγα μηδὲ ἐν τῇ δεξιᾷ σιωπτῶντα. ἡ δὲ ἥδετο 
ἰδοῦσα καὶ ἐφίλησε καὶ λαβοῦσα ἐνέβαλεν ἴ αὖθις 
τῷ κόλπῳ λαλοῦντα. 

᾿ Ρ ἅμα καὶ αὐτῇ 3 Ῥ5ᾳ τὸ στόμα 8 ψΥγυύΘηΌ80ἢ ὄχναι 
4 ὉΠ] φιλεῖν μὲν : Β φιλ δῃηα Ἶ8ο. δ 11 οὐδ καὶ μὴ: 
Ῥᾳ μὴ καὶ 6.80 ἨϊγΒΟἢ : Ιη55 παιοῦσε ἾΆᾺΑ ἔβαλεν 
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θο]α ἴο νίανν Βδὺ, 41} ονεὺ 8πα Ἔνεῖν ᾿ἴτὴ}, ᾿ἰηϑαῦδθ]γ : 

8 πα νὴ Πα} βροκε βοῦν πὰ5: “δαὶ βυεεῖ δγεβ 
ΔΥ6 ἔποβα ὑπαὺ βΪεερ ! Ηον ϑυνεεῦν Ὀτγεαΐῃθβ ὑπδΐ 
ΤΌΒΥ τηουΐῃ Ἐ ΤΠ6 ΔΡΡΙ65 5116}} ποὺ {πκὸ ἴο ἰΐ, ΠΟΥ 
ὑπ ἥονγευυ ἰαννηβ ἃπα ἐπιοκεῖβ. Βυΐ 1 δὰ αἴγαϊα ἴο 
ΚιβΒ δῦ, ΕῸΣ ΠΕΙ Κιβ5 βὑϊπρβ ἴο τ Πδαγὺ δῃὰ 
Τη8 Κ6Β πη6 τηδϑα [πὸ πεὸὺν Ποπαυ. Βεβίάθβ, 1 ἔδαυ 
Ἰεδὺ ἃ Κὶβθ βῃοι!αὰ οἤδποα ἴοὸ ψὰκε μεσ. ΟἿ {πε 
Ργαϊίησ σΥΑΒΒΠΟΡΡΕΙΒ! παν τᾶ Κ6 ἃ ποίβε ἴο Ὀγεὰκ 
ΒΕΙ 5ἰθδερ. ἀπᾶ {πε σοαΐβ βεβϑίαε ἀγὲ ἢρῃϊην, δπα 
ἔπου οἰαῦξαυ τ ἢ ἐπα ῖν Ποῦμ58. ΟἿ {Π6 ὑγοῖνεβ, ὑγοῦβα 
αἀαδίαγ5 ἔπεπ πε ἴοχεβ, ἐμπαὺ ὑπαν ἤᾶνα ποῦ γὰνβῃδα 
ὑδμδῖη ἀνγᾶν δ᾿ 

20. ὙΥΒ16 Πα ννὰβ υυυζίευϊηρ' ὑΠϊ5 ρα ββίοῃ, ἃ στδββ- 
ΒοΡΡδὺ ἐμαὶ ἤεξα ἔγοτη ἃ βϑυγαίονν ἴοοϊκ βαποίιασυ ἴῃ 
ΟΠΙος᾽ 5 θοϑοω. ἀπαὰ {πε ρυγβιοῖ οου]Ἱα ποῦ ἔδακε ΠΟΥ, 

οΡαΐ ΠεΥ νυἱπσ Ὀγ τϑᾶβοη οἵ ΠΕ οἷοβα ρυγβαϊ ϑἰαρρεα 
ἐπα στ! ἄροὸπ ἔπε οἤθαῖκ. Απᾶ 56 ποὺ Κπονηρ νυ μαΐ 
νγὰβ ἀοπαε οὐἱδα ουὖ, ἀπ 5ἴαγίεα ἴτοη ΠΕῚ 5]6Ὲ}. 
Βυῦ θη 5Π6 88 ὑῃ86 βϑυγαί ον ἢνϊπηρ πϑᾶῦ ὈῪ 

ἃ πα ΠΔΡΠηϊ5 Ἰδυ σῃϊησ αὖ ΠΕΥ ἴδαυ, 58η6 θερδῃ ἴο οἷνε 
ἴῦ ονδὺ ἃπαᾶ τὰ} ΠΟῪ εγεβ ὑπαῦ γεὺ νου Ὀς βἰβερίηρ. 

ΤΕ φ,ΆΒΘΠΟΡΡΕΙ βὰηρ οὔ οἵ ΠΕΥ Ὀοβοιη, ἃ5 ἰἴ ΠΕΥ 
 ΒΡΡ ἰαπὶ γγετα πον σ᾽ νίησ ὑΠ8η 5 ἔοσ {Π6 ρῥγοϊεοζίοη. 

ΤΠεγοΐοσα ΟἾΪ]οα ἀραίη βαπθακοα ουὖΐ; θὰὺ ΠΑΡ ἢ ΠῚ5 
οουἹα ποὺ Ποϊα ἰδυρ ἢ ϊηρ, ΠΟΙ ρΡὲᾶ85 πε ορρουξαπῖῖν 
ἴο Ρὰυΐ δὶ παπᾶ ἰηΐο ΠΕῸΡ Ὀοβομ ἃπα΄΄ ἄγαν ἔοσίῃ 
ἔτ πα (ΒΘ ΠΟΡΡΟῚ, νυν] ἢ 50}}} αἸα 5'πρ' Ἔν επ ἴῃ ἢΪ5 
απ. ὙΥμεη ΟἾΪοα 8ὰν ἰἴ 5Πη6 νγὰβ ρίθαβεα πὰ 

Κιββεα ἰὖ, ἀπ ἴοοὸκ πᾶ ρμυΐ ἰὖ ἴῃ ΠΟΙ Ὀοβοῖὴ ἃϑϑίῃ, 
πᾶ ἴὖ ργαϊ δα 4}} {Π6 ννᾶγ. 

αν ΑΡ ν- 
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21. "ἕτερψεν αὐτούς ποτεῖ φάττα βουκολικὸν 
ἐκ τῆς ὕλης φθεγξαμένη. καὶ τῆς Χλόης ζητούσης 

““ “ Ν 7 Ά, ς 7 

μαθεῖν ὅ τι λέγει,- διδάσκει αὐτὴν ὁ Δάφνις μυθο- 
λογῶνΣ τὰ θρυλούμενα: ““Ἢν οὕτω, παρθένε, 

ἘΤΡῚ ἔνον 3 καλή, καὶ ἔνεμε βοῦς πολλὰς οὕτως ἐν 
ὕλῃ." ἣν δὲ “ἄρα καὶ ὠδική, καὶ ἐτέρποντο αἱ βόες 
ἐπ᾽ αὐτῆς τῇ μουσικῇ, καὶ ἔνεμεν οὔτε καλαύροπος 
πληγῇ οὔτε κέντρου προσβολῇ, ἀλλὰ καθίσασα 
ὑπὸ πίτυν καὶ στεφανωσαμένη πίτυὶϊ ἦδε Πᾶνα καὶ 
τὴν Πίτυν, καὶ αἱ βόες τῇ φωνῇ παρέμενον. παῖς 
οὐ μακρὰν νέμων. βοῦς καὶ αὐτὸς καλὸς καὶ φδικὸς 
φιλονεικήσας πρὸς τὴν μελῳδίαν, μείζονα ὡς ἀνήρ, 
ἡδεῖαν ὡς παῖς, φωνὴν ἀντεπεδείξατο, καὶ τῶν 
βοῶν ὀκτὼ τὰς ἀρίστας ἐς τὴν ἰδίαν ἀγέλην θέλ- 
ἕξας ἀπεβουκόλησεν. , ἄχθεται ἡ παρθένος τῇ 
βλάβη τῆς ἀγέλης, τῇ ἥττῃ τῆς ὠδῆς, καὶ εὔχεται 
τοῖς θεοῖς ὄρνις γενέσθαι πρὶν οἴκαδε ἀφικέσθαι. 
πείθονται οἱ θεοὶ καὶ ποιοῦσι τήνδε τὴν ὃ ὄρνιν 
ὄρειον καὶ μουσικὴν ἢ ̓ ὡς ἐκείνην. καὶ ἔτι νῦν 
ἄδουσα μηνύει τὴν συμφοράν, ὅτι βοῦς. ζἕητεῖ 
πεπλανημένας." 

28, Τοιάσδε τέρψεις αὐτοῖς τὸ θέρος παρεῖχε. 
μετοπώρου δὲ ἀκμάζοντος καὶ τοῦ βότρυος, Τύριοι 
λῃσταὶ Καρικὴν ἔχοντες ἡμιολίαν ὡς μὴ ὃ δοκοῖεν 
βάρβαροι, προσέσχον τοῖς ἀγροῖς, καὶ ἐκβάντες 

1 ᾳ τότε ἃμα βουκολιὴ “.».ΠῚ58 -εν ἔὅὄΡ παρθένος παρθένε 
οὕτω: 4 παρθένος. παρθένε ὡς σὺ οὕτω : οἷ. Ῥ]αΐῦ. Ῥλαεάᾶν. 287 Β 

4.ᾳ ἡλικίᾳ δ καὶ δ. Α: φὰ ᾧδ.: τὴ88 δα ὡς ἢ παρθένος 
ἸΠΟΟΙΡ. 5]ο55 οἢ καὶ αὐτὸς δ Ὁ οπηΐβ τὴν ; Ὀπὺ ΒΌΡΡΙΥ αὐτὴν 
γγΙ ἢ ποιοῦσι ΤΑ ὄρειον ἢ παρθένος μουσ.(ἣ παρθ. σίοββ ΟΠ 
ἐκείνην) : ῬΡᾳ ὄρ. ὡς παρθένον μουσ. (οοτγγθούϊοῃ οὗ ἣ παρθ.) 

δ ρο ὍΠῚ δηὰ ργοῦ. Β: ἃ ἂν : ΡΗὶ ἴσως μὴ (ἴσως 5ῆονγΒ {Π6 
ΘΟΓΓΘΟΐΟΙῚ) . 
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217. Βαὲ Ὀεβίαεβ. ἔμθβε ὑπ βἴοοκ-ονε αἱά ἀε]ρηῦ 
ὑπ ἴοο, ἃπα 58πηρ' ἴτομ {Π6 ννοοαβ ΠΕῚ οοιπηΐγν βοηρ. 
Βυΐ ΟΠϊοε, ἀδϑίσίησ ἴο Κπονν, ἀϑκεα ΡΠ Π15. ψηᾶΐ 
Παὺ σοτηρ αἰπὺ οἵ πε βἰοοκ- όνα τηθαηΐ. Απα ἢε 
ἴοΪα Ποὺ ἐπε ὑτδαϊτίοη οἵ ἴπ6 ἃποϊθηΐ βῃβρῃοσαβ: 
““ὙΠΕΥα γὰἃβΒ ΟΠΟΘ, τηϑίθῃ, ἃ ΥΕΥῪ ἔδιγ τηϑῖα γΠῸ 
Κερῦὺ τπῆδὴν οαὐ]α ἴπ ὑπ6 νψοοᾶάβ. ὅΠ6 νὰβ 5Κ1:- 
ἕω] ἴῃ πηυδῖο, πα ΠΟΥ Πουβ ὑγαῦῈ 580 ἴδκθὴ νυ ἢ 
ΠῈΣ γοῖοα ἀπᾶ Ρίρε, ὑπαῦ παν πεεαβα ποὺ {πε α158- 
ΟΡ πθ οἵ {πε εἰδῇ οὐ ροδᾶ, Ὀυὺ ἰὐτηρ' ὉΠ6ΘΥ ἃ 
Ρἶπε πα ψνεαυῖηρ' ἃ οοτοποὺ οὗ ὑΠῸ βᾶτηθ 5η6 ψοῦἹα 
βίηρ' οἵ Ρδη πα {πε Ρίπηθ, ἃπα ΠδΥ οοννβ ψΟ]α ΠΕΥΘΥ 
γᾶ ον ουὖΐ οἵ ΠΕΥ νοῖϊοθ.0 ΤΠοδτα ννὰβ ἃ γόους ὑπμδῦ 
Κερὺ δῖβ. μετὰ ποὺ ἔδυ οὔ, ἀῃαὰ ἢ αἰβο ννὰβ ἔαϊγ πα 
πηπβίοαὶ, θὰΐ 5 πα ἐὑγϊθα νὴ 41} ἢϊ5. 5Κ1}} ἴο ϑυα]αῖθ 
ΠΟΙ ποῖεϑ ἃπα ἴοπεϑ, πε ρίαγεα ἃ Ἰουάδυ βἰγαὶη 85 ἃ 
τη], πα γεΐ βυνεεῦ 85 θεΐϊηρ' γουηρ', ΔπΠα 850 δ] γὐεὰ 
ἔγομ ὑπὸ τηϑὶα᾽ 5 ποτὰ εἰρῃῦ οἵ Ποὺ Ὀεβὺ οοννβ ἴο ἢὶβ 

ΠΟ. ὅ8)6 ἴοοκ 1611} ὑπαὺ Ποὺ ποσὰ ννὰϑ 50 αἰ σα 
 ἃπα ἴῃ νΕΙῪ ἀδ6ερ αἰβάδίη ὑπαῦ 58ῃ6 ννὰβ Π5 ΘΕΊΟΥΣ 
αὐ {Π6 ατὖ, ἃπα ργδβεηῦὶ,ν ρῥγάγεα ἴο {ῃ6 (ὐοαβ {παῖ 

5Π6 τηϊσῃϊ 6 ἐγαπβέουτηθα ἴο ἃ Ὀἰγα Ὀεΐοτε 516 αἱὰ 
ταΐαση Ποῖηθ. πὸ (οὐβ οοπϑοπί, πα πε ΠΟΥ 

ἐδπυ5 ἱπίο ἃ τπουηΐϊαΐϊη Ὀἷτα, Ὀδοδσβαε ὑπεῸ τιὰϊα αἰϊα ᾿ 
Βασπΐ ἔπ θγα, πα τηιιβῖοαὶ, ἃ5 5η6 Πδα θεεη. Απα εἰηρ- 
πο 501} ἴο {πὶ8 ἀν 5π6 ΡῈ Ὁ] 15Π65 ΠῈῚ ἤΘΑΥΥ οἤδπΠοα 
ἃ πα ἀδιηδηα5 Ποὺ ὑγιδηΐ οονν5 ἀραΐμη.᾿ 

28. Θοἢ αεἰρηΐς ἃπα ρ]δθαβιγαβ ἃ5. ὕπθβϑε {ΠῸ 
ΒατϊητηθΥ-ἰἰτὴθ απΐουξαϊπεα ὑπο νη]. Βαυΐ ψ ΠΘη 

 δυϊαχηη τνᾶβ Θουΐηρ' 'π πα Π6 σγᾶρθθ γε θ υἱρεηΐηρ, 
᾿ς βοη6 Τυγίδῃ ρίγαϊεβ, ἴῃ ἃ (ἰἀτίδη ν6556] Ἰθϑῦ ρευομδησα 
᾿ που 5Που]α 5θοῖ ἴο Ὀ6 Ὀδυθδυδ 5, 54116α ἀρ ἴο {ῃ6 

ἐ 
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ΌΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΚΝ 

σὺν μαχαίραις καὶ ἡμιθωρακίοις κατέσυρον πάντα 
τὰ εἰς χεῖρας ἐλθόντα, οἶνον ἀνθοσμίαν, πυρὸν 
ἄφθονον, μέλι ἐν κηρίοις: ἤλασάν τινας καὶ 
βοῦς ἐκ τῆς Δόρκωνος ἀγέλής. λαμβάνουσι 
καὶ τὸν Δάφνιν ἀλύοντα παρὰ" τὴν θάλατταν" ἡ 
γὰρ Χλόη βραδύτερον ὡς κόρη " τὰ πρόβατα 
ἐξῆγε τοῦ Δρύαντος φόβῳ τῶν ἀγερώχων ποιμέ- 
νων. ἰδόντες δὲ μειράκιον μέγα καὶ καλὸν καὶ 
κρεῖττον τῆς ἐξ ἀγρῶν ἁρπαγῆς, μηκέτι μηδὲν 
μηδὲ εἰς τὰς αἶγας μηδὲ εἰς τοὺς ἄλλους ἀγροὺς 
περιεργασάμενοι, κατῆγον αὐτὸν ἐπὶ τὴν ναῦν 
κλάοντα καὶ ἠπορημένον καὶ μέγα Χλόην κα- 
λοῦντα. καὶ οἱ μὲν ἄρτι τὸ πεῖσμα ἀπολύσαντες 
καὶ τὰς κώπας ἐμβαλόντες ὃ ἀπέπλεον εἰς τὸ 
πέλαγος. 

Χλόη δὲ κατήλαυνε τὸ ποίμνιον σύριγγα καινὴν η ή μ ρΙΎΎ ὴ 
τῴ Δάφνιδι δῶρον κομίζουσα. ἰδοῦσα δὲ τὰς 
αἶγας τεταραγμένας καὶ ἀκούσασα τοῦ Δάφνιδος 

Ἂς δ ἴω ᾽ ἃ Ἁ ψ εἶ » - 

ἀεὶ μεῖζον αὐτὴν βοῶντος, προβάτων μὲν ἀμελεῖ 
καὶ τὴν σύριγγα ῥίπτει, δρόμῳ δὲ πρὸς τὸς 
Δόρκωνα παραγίνεται δεησομένη βοηθεῖν. 29. 
δὲ ἔκειτο πληγαῖς νεανικαῖς “συγκεκομμένος ὑπὸ 
τῶν λῃστῶν καὶ ὀλίγον ἐμπνέων, αἵματος πολλοῦ 

7 4 δὰ δὲ Ν “ Ν βας κ᾽ ᾿ χεομένου. ἰδὼν δὲ τὴν Χλόην καὶ ὀλίγον ἐκ 
τοῦ πρότερον ἔρωτος ἐμπύρευμα λαβών, “᾿Εγὼ 

δας ας ἔνι ἘΠ , 7, δ ἢν πξοο ς 
μέν, εἶπε, Χλόη, τεθνήξομαι μετ᾽ ὀλίγον" οἱ 
γάρ με ἀσεβεῖς λῃσταὶ πρὸ τῶν βοῶν “μαχόμενον 
κατέκοψαν ὡς βοῦν. σὺ δὲ καὶ σοὶ ὃ Δάφνιν 
σῶσον κἀμοὶ τιμώρησον κἀκείνους ἀπόλεσον. 

Δ ροὸ ΟΟΌ : 1Τη885 περὶ 2. γυνὴ 8. Ῥᾳ ταῖς χερσὶν ἐμβ. 
4. ᾳ φερομένου Α ἰδὼν τὴν : Ῥᾳ ἰδ. δὲ καὶ τὴν 5.Α σὺ δὲ 

σοὶ καὶ : Ῥ σοὶ δέ μοι καὶ : α, σὺ δέ μοι καὶ : 
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ΒΟΟΚΙ, 8ξ 38-99 

ἤ6]αβ5, πα οουηΐηρ 5 ΠΟΥ 6 δτηθα ἢ βυνοτᾶς δηά 
ΠΑ} -οογϑὶοῖβ, 61] ἴο υἱῆἔθς, Ρ] απ θυ, ἃ πα ΟΔΥΥῪ ἀνγᾶν 8]] 
ἐπαὺ οαγτηθ ἴο παπᾶ, ὑῃ6 ἤπασταηΐ ννῖηθβ, σγθαῦ βἴοσγε οὗ 
σγαῖη, ΠΟΠΟΥῪ ἴῃ ὑΠ6 σομ}Ρ. ὅϑοιηθ οχϑὴ ἴοο ἔπε ἄγονα 
δ ἴτῸπ ᾿)ογοΟἾ 5 Ποσα, ἃπα ἴοοκ 1) ρῇῃπὶ5 ἃ5. Πα 
ψνηαευεα ὈΥ ὑμεῈ 58ε8. ΕῸΣ Ἕ(Ἤ]οα, ἃ5 ἃ τηδία, ννὰβ 
ἔα] οὗ ὑπΠ6 ἤεύοθ ἃπα βυυ]ν 5ΠορΠοσα5, δπα ὑπετο- 
ἴον, 11 Ὁ νγὰβ βοιηθν αὶ ἰαἴου, ἄἀτονε ποῖ ουὐ ὁ] 
ἤοοκβ οἵ υγαβ. Απαᾶ ψῆθη {πε 8ὰνν ἐΠ6 γοὰηρ 
Τῆ8}) γγὰ 5 ΡΙΌΡΟΙ ἃπα Βαπάβοιηξ δπηα οὗ ἃ Πίσῃ ου Ρυῖσα 
πθη δην οἵ ὑπεῖυ οΟἴΠΟΥ Ῥυαυ, πον ὑπουρῃῦ Ὁ ποῖ 

Οὐ ΟΥἢ ὑπαῖν βἰαγίηρ ΙΟΠΡῈΣ ἀροὰὺΐ {πΠῸ σοαῖβ οὐ οὔ ΠΥ 
Πο]α5, ἀπᾶ παυ]εα Πΐπη Ὡροαγα Ἰατηθηὐηρ ἃπα ποῦ 
Κπονῖηρ γῃδὲὺ ἴο 60. πα οΔ]]Π1πηρ᾽ ἰοα ἃ Πα οὔθ Οἢ 
Π6 πᾶπια οἵ (ἢ]οθ. Απα 80, νι προ ΟὨΪγν 1} {πὸ ν 
Πα Ἰοοϑβα ἔγοτη ἔπῸ 5ῇογύε δηαᾶ οδϑὺ ἴῃ ὑπΠ6 1" ΟΔΥΒ, 
πον τηδᾶδ ἴῃ παρα ἀυναὺ ἴο 568. 

Μοδην 16 ΟΠἸος μα Ῥγουρηῦ ουὖ ΠΟΙ 5ῆ66ρ, δῃὰ 
ἢ ΠΟΥ ἃ πον ρὶρε ὑπαῦὺ ννὰβ ἴο θὲ ἃ ον ἴο 1) 0} 18. 

πσυυυννυνννσ-- 

θη ΟἾΪοςα δὰνν {πΠ6 σοεαῖΐβ ἴῃ ἃ ΠυυΎγ,, ἃπα ᾿οασά 
Τλαρμηΐβ Ἰοσάοι ἃ πα Ἰοπα οι 68]] “Κ ΟἬ]οΟ, ᾿᾿ 586 Ρυ βαπε]ν 
οαϑδὶβ οἵ 411 οαγὲ οἵ πεὺ ἤοοϊκβϑβ, ἤϊηρϑ ἔΠ6 ρὶρε ου ἔπε 
ΘΥΟΙ Πα, ἃ Πα ΓΠ5 διηδῖη [Ὁ Π6]Ρ ἴο ογοο. 29. Βαυΐ 
δ, θείπρ οὐ }]ν σνουπάθα Ὀν ἴῃ6 {πίονεθ ἀπά 
Βγδα  πρ γεὺ ἃ ᾿ἰ{{16, Πἰβ Β]οοα σιυβηϊηρ οὐδ, νγᾶβ 
Ιαϊὰ δ]οῆρ' Ὡροὴ ἔπε στουπαᾶ. ΥὙεὶ ββοίηρ ΟἬΪ]οο, δῃα 
ἃ 016 Βραυὶς οὗ ἢΐβ ΓὈΥΠΊΟΥ ἴονε απο ἀνα Κοπ δα ἴῃ 
Πΐπη, ““ΟἼ]οο, ἡ 5814 δ, “1 588}1} πονν ρυθϑεηΐ)ν αἰδ, 
ἔρον «85! ἔποβε ουγσβεα ἐῃίονεβϑ, ἃ5. 1 ἔουρηῦ ΓῸΣ τὴν 
Πεοτά, πᾶνε Κ]εα τὴ κα δὴ οχ. Βαευΐ 40 ἔδοι 
ΡΙδβοῦνα ᾿ρἢηἷβ ἴον ὑῃνβ6 1, πα ἴπ ὉΠ δῖ" βαάάξῃ 
ἀαβιγιοιίοη ἴα κα νεπρεέᾶποα ὁ {Π6 ΤΌΡῚΙ65 [Ὁ τη6. [ 

1 ΘΟ οὐΟΏ. 
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ΌΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΘΚΒ 

ἐπαίδευσα τὰς βοῦς ἤχῳ. σύριγγος ἀκολουθεῖν 
καὶ διώκειν τὸ μέλος αὐτῆς, κἂν νέμωνταί ποι᾿ 
μακράν. ἴθι δή, λαβοῦσα τὴν σύριγγα ταύτην 
ἔμπνευσον αὐτῇ μέλος ἐκεῖνο, ὃ Δάφνιν μὲν 
5 , ὃ ὃ , Ν δὲ ἽΝ ΄ 9 Ν δὲ ἐγώ ποτε ἐδιδαξάμην, σὲ δὲ Δάφνις.2 τὸ δὲ 
ἐντεῦθεν τῇ σύριγγι μελήσει καὶ τῶν βοῶν ταῖς 

- 7 

ἐκεῖ. χαρίζομαι δέ σοι καὶ τὴν σύριγγα αὐτήν, 
Δ Χ ΟΣ τὰ Χ “ 5. Ὁ νΝ 
ἣ πολλοὺς ἐρίζων καὶ βουκόλους ἐνίκησα καὶ 

αἰπόλους. σὺ δὲ ἀντὶ τῶνδε καὶ ζῶντα ἔτι 
“ “ 3 

φίλησον καὶ ἀποθανόντα κλαῦσον, κἂν ἴδῃς 
ἄλλον νέμοντα τὰς βοῦς, ἐμοῦ μνημόνευσον." 

“ Ν “ ) ν᾿ Ἀ ,ὔ] 

90. Δορζων μὲν τοσαῦτα εἰπὼν καὶ φίλημα 
φιλήσας ὕστατον ἀφῆκεν ἅμα τῷ φιλήματι καὶ 
τῇ φωνῇ τὴν ψυχήν. 
Ἡ δὲ Χλόη χαβοθαῖ τὴν σύριγγα καὶ ἐνθεῖσα 

τοῖς χείλεσιν ἐσύριττε. μέγιστον ὡς ἐδύνατο. καὶ 
αἱ βόες ἀκούουσι καὶ τὸ μέλος γνωρίζουσι, καὶ 
ὁρμῇ μιᾷ μυκησάμεναι πηδῶσιν εἰς τὴν θάλατταν. 
βιαίου δὲ πηδήματος εἰς ἕνα. τοῖχον τῆς νεὼς 
γενομένου καὶ ἐκ τῆς ἐμπτώσεως“ τῶν βοῶν 
κοίλης τῆς θαλάττης διαστάσης, στρέφεται μὲν 
ἡ ναῦς καὶ τοῦ κλύδωνος συνιόντος ἀπόλλυται. 

«ς 

οἱ δὲ ἐκπίπτουσιν οὐχ ὁμοίαν ἔχοντες ἐλπίδα 
σωτηρίας. οἱ μὲν γὰρ λῃσταὶ τὰς μαχαίρας 
παρήρτηντο καὶ τὰ ἡμιθωράκια λεπιδωτὰ ἐνεδέ- 
δυντο καὶ κνημῖδας εἰς μέσην κνήμην ὑπεδέδεντο" 
ς ᾿ ΄ ᾽ , ς 5 ὔ ΄, 
ὁ δὲ Δάφνις ἀνυπόδητος ὡς ἐν πεδίῳ νέμων, 
καὶ ἡμίγυμνος ὡς ἔτι τῆς ὥρας οὔσης καυμα- 
τώδους. ἐκείνους μὲν οὖν ἐπ᾽ ὀλίγον νηξαμένους 

΄ Ν “ 2 ῇ ς ἃ ,ὔ δ 

κατήνεγκε τὰ ὅπλα εἰς βυθόν, ὁ δὲ Δάφνις τὴν 
ἃ 5 θῇ «ς δί 2 δύ 5 Ν δὲ " 

μὲν ἐσθῆτα ῥᾳδίως ἀπεδύσατο," περὶ δὲ τὴν 
τα μοι 2.4 Δαφ. δὲ σέ 3. {01Π| οὐηὖ8 1 Α ἐκπτώσεως ὃ Ρα ἰπιρΐ. 
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ΝΎ ΎΥΎὝΥΝΕΌΟΥΤΝΕΨ 

ΒΟΟΚΊΙ, 88 329-30 

Βαανα δοουβίομηθα τὴν ποτα ἴο Ὁ] ]ονν ὑΠ6 βουπα οὗ ἃ 
ΡΙρε, ἀπα ἴο οὔρεν {πε οἤδστη οὗ Ὁ δ ὑΠουρἢ πεν ἔεεα 
ἃ ϑοοᾶ νγὰγ οὔἵ᾽ τϑ. (ὐπηα Πἰΐμοῦ ὑῃθπ ἃπα ἴακε 
ἐΠ15 ρίρε, ἃπᾶ ον ὑπαὺῦ ἴππα ψῃίοἢ 1 Πογεϊοξουε 
ἰαυσηὺ ΠΑΡ Πὶβ ἀπ ΠλρΡἢ πὶ Π66. [,βἀνε {Π6 οαγα 
οἵ ννῆδὶ 5141] ἕο ]]ονν ἴο ἔπε ρἷρε ἂπᾶα ἴο ἔπε οονβ 
ὙΠ ἢ ἃ16 γόπᾶθυ. ἀπα ἴο πες, ΟἢΪος, 1 σῖνε {Πς 
ΡΙρΡβ, ἐπῖβ5 ρὶρε Ὀγ νυ ῃίοῃ 1 Πᾶνα οὔἴδβῃ σοπαπθγεα τὴν 
Βογάβιηθῃ, πὰπν σοαΐπεσαβ. Βαΐ, ἔογ {Π15, Θοπηδ πα 
Κιθ5 τηθ, βυεεὺ ΟἾ]οα, νυν 116 1 ἀῃὰ γαῖ ἂν 116 Αἰῖνε ; πα 
ὙγΠΘη 1 δηλ ἀεδα, ἜῈΡ ἃ θϑδι Οὐ ὕνγο ΟἿΕΥ τη6, ἃπα ἴξ 
ποι βθαϑὲ βόηθα οὔποὺ ὑθπαϊηρ τὴν ΠΕσα προπ {Π 656 
Β1Π15, 1 ργὰν ἔπεε 6 ΓΘυη θα 6. ἰλοτοο. ἡ 30. ΤΗαΚ 
ΒΡ Κα Ἰθοῦοο ἀπα τεοεϊνϑα ἢἰΐβ ἰαϑὺ Κιβδ ; δῃηα ἰορϑῦμου 
υυῖτῃ ἐπα Κιθϑ ἀημα 5 νοῖοθ, Ὀγεαι μα ουὖ Π15 50]. 
Βα ΟὨΪος, ἰακίπρ ὑπε ρῖρε πα ραυϊείηρ [Ὁ ἴο ΠΕΥ 

1105, θαρᾶῃ ἴο ρἷαν ἃπα νῃ]βῦ]6. ἃ5 Ἰοια ἃ5. ροββίθ]ν 
58η6 οουά. ΤΠῈ οοὐν ἀθοῦγσαὰ {Ππ6 ρίγαῖεβ ργ βε ΠΕΪῪ 
ΠΘδΙ ἃπα δοκπον εαᾶσε! {π6 τηϊβίο, ἃπὰ ψῖἢ ὁΠ6 
θοῦποα πα ἃ παρα Ὀ6]]ονίηρ 5ῃοοῦ ὑΠπ θυ βαῖνε ἴπη- 
Ρεϊαουβὶν ἰπΐο ἔπ 6 5εα. Βῃ ὑπαῦ νϊοἱϑδηῦ θουπαϊηρ ἢ 
9Πη6 οὗ ΠεῚ ἰδ Πε6 ρίηπδοε [ορρίεα, ἀπα {ῃε 568 
σαρίηρ ποτα ὑπ Ὀούΐζομπι Ὀν {πε [4}}] οὔ π6Ὸ οοννβ ἴῃ, 
Π6 ϑυσραθ ὁπ ἃ βυδάδιη γϑῦπιγῃ Δ1Π6 δἰπκ ΠΕῚ ἀοννη 
ἃ Πα 411} ὑπαῦ νγεῦα ἴθ Πού, θα ἢ ἀπϑαὰδ] Πορε οὗ 
ἐεϑοᾶρθ. Εοῦ ἐπῸ ἰπίθνεβ παα ὑπ 6] βου αβ ἢ. νυ ἡ ἢ 
ἘΠΕΙ͂. 5οα δα ἀπα πα] εα οοΥγβ] εἴβ, Πα ρυθανεβ πρ ἴο ἐπα 
τη 416 οὗ ἐμεὶν 5ῃΐπ5. Βυῦ [Δ Ρῃ πὶ ννγὰβ Ὀθαγεΐοος 
θεοδσβα Π6 νναβ ἑε παϊηρ' 5 ἤοοϊκβ ἴῃ {πε ρ]αῖπ, ἀπα Π4]Ὁ- 
πακαά, ἰδ θείην γεὺ ὑπε πεαὺ οἵ βυγησηθσ. ὙΥ̓Ππαυείοσα 
ἔπαυε η ἔπαν Πα ϑυγοῖα ἃ {Π{{}6 νυ 116, γα α σαυτ]θα 
Ὀγν ὑπμοὶν ἀυτὴβ ο ὑπ6 Ὀοϊΐζοιη. [1αρἢπὶβ οα {Π6 οὐδεν 
546, βδαϑὶν σοὺ οἱ Πῖβ οἰοῖπεβ, πα γεὺῦ νγὰβ5 τππο ἢ 

1 ΤΘΟΟΡΏΪΒ6, 

σι σι 



ΠΑΡΗΝΙΞ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

“ Φ ’ ᾿Α 

νῆξιν ἔκαμνεν ' οἷα πρότερον νηχόμενος ἐν ποτα- 
- ῇ ἷ ΐ Ν “ δ 

μοῖς μόνοις. ὕστερον δὲ παρὰ τῆς ἀνάγκης τὸ 
7] Ν “ 

πρακτέον διδαχθεὶς εἰς μέσας ὥρμησε τὰς βοῦς, 
Ἀ κι δύ 9 7 “ δύ ᾿ξ , 

καὶ βοῶν δύο 5 κεράτων ταῖς δύο χερσὶ λαβόμενος 
΄ , 

ἐκομίζετο μέσος ἀλύπως καὶ ἀπόνως, ὥσπερ 
3 , Ὡ ΄ ἈΝ » ἴω “ ἐλαύνων ἅμαξαν. νήχεται δὲ ἄρα βοῦς, ὅσον 
5» Υ , ἅΑ͂ “ 48 ἐ οὐδὲ ἄνθρωπος: μόνον λείπεται τῶν ἐνύδρων 

2 (θΘ 8 ἈΝ 3 “ ᾽ θύ δ᾽ ΕΝ 3 ὅλ, ὀρνίθων" καὶ αὐτῶν ἰχθύων. οὐδ᾽ ἂν ἀπόλοιτο 
“ ΄ ἈΝ ΄-“ ἴων « 

βοῦς νηχόμενος, εἰ μὴ τῶν χηλῶν οἱ ὄνυχες 
“ ἴω 

περιπέσοιεν διάβροχοι γενόμενοι. μαρτυροῦσι 
““ ,ὔ 7 “- Ν ΄ ΄-“ 7 

τῷ λόγῳ μέχρι νῦν πολλοὶ τόποι τῆς θαλάττης, 
ἈΝ , 

Βοὸς πόροι λεγόμενοι. 
᾿ “ Χ Ἁ ἴω Ν , 51. Καὶ σώζεται. μὲν δὴ τοῦτον τὸν τρόπον 

͵ , “- 

ὁ Δάφνις δύο κινδύνους παρ᾽ ἐλπίδα πᾶσαν 
Ἷ ν» Ν ,ὔ 9 Ἁ Χ διαφυγών, λῃστηρίου καὶ ναυαγίου. ἐξελθὼν δὲ 

ΟἿ Χ Ζὶ 4 3. Ἃς [οὶ Ν  κ ον Ψ Ν 
καὶ τὴν Χλοην ἐπὶ τῆς γῆς γελῶσαν ἅμα καὶ 

7 ς “ 7ὔ “- “ , δακρύουσαν εὑρών, ἐμπίπτει τε αὐτῆς τοῖς κόλ- 
Ν 7, 7 

ποις καὶ ἐπυνθάνετο τί βουλομένη συρίσειεν. 
χ “- Χ Ν 

ἡ δὲ αὐτῷ διηγεῖται πάντα, τὸν δρόμον τὸν ἐπὶ 
, Ν 7 “ “Ὁ ἴω 

τὸν Δόρκωνα, τὸ παίδευμα τῶν βοῶν, πῶς 
7 ΄ " 

κελευσθείη συρίσαι, καὶ ὅτι τέθνηκε Δόρκων' 
ἱ 5 - Ν , ) 3 

μόνον αἰδεσθεῖσα τὸ φίλημα οὐκ εἶπεν. 
Ρ» ὃ δὲ [ο] οἷ Ξ 7 Ἁ ξλ, 4 

Εδοξε δὲ τιμῆσαι τὸν εὐεργέτην, καὶ ἐλθόντες 
ων , ᾷ 

μετὰ τῶν προσηκόντων Δόρκωνα θάπτουσι τὸν 
" “ Ν 3 Ἁ 3 7 Ν 

ἄθλιον. γῆν μὲν οὖν πολλὴν ἐπέθεσαν, φυτὰ 
πεν Ν 2 “Φ Ν 2 ͵ 2 “ 

δὲ ἥμερα πολλὰ ἐφύτευσαν, καὶ ἐξήρτησαν αὐτῷ 
[ο Ἂ Ν Ξ τῶν ἔργων ἀπαρχάς. ἀλλὰ καὶ γάλα κατέ- 

͵, 77 

σπεισαν καὶ βότρυς κατέθλιψαν καὶ σύριγγας 
ΤᾺ δού. 2. Ὁ δύο βοῶν δύο: α δύο βοῶν 35.αὶ οῃηἹὔβ 

4. ΝΕΡΘΙῚ περισαπεῖεν 
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ΒΟΟΚΊΙ, 88 830-31] 

ΡυΖχίοα ἴο ϑυνίπη θεϑοδιθα ΠῈ Πδα θεβεπ ὑ5εα Ὀεΐοτε 
οἷν ἴο πε Ὀγοοκβ ἃπα τἵνεῖβ. Βαΐ αὖ Ἰεπρίῃ, Ὀεΐησ 
ἴαασῃξ ὃν πεοδβϑὶῦν ννῃαὺ νγὰβ Ὀεϑὺ ἔου Ὠΐτη ἴο 40, Πε 
ΤΌΒΠ65 ἰπίο ἐπ τηϊαϑὺ οἵ ἴῃς οονβ 8Πα οἢ ἢΪ5 τἱρῃϊ 
Δ Πα Ἰοῖε Ἰαϊὰ ΒοϊΪὰ οὐ ἔνο οἵ ἐποῖν: ΠοΥη5, δπηα 950 
ψτΠποὰῦ ἔγοι Ὁ] 6 ΟΥἹ Ῥαὶπ ννὰβ οαυτὶ θα θεύνεεη ἔπει ἴο " 
ἴῃ ἰαπᾶ δ5 1 ἢς δα αἀτγίνεη ἃ οῃαγίοῖ. Νοὸν 8 οχΧ 
ΟΥ̓ ΘΟΥ 5.11 50 νγ6}} ἐπδΐ ΠΟ τηϑῃ οδῃ 4ὁ {πε ΚΘ, δπα 
ἔπον τα Ἔεχοθεαεξα ομὶν ᾿γν νγαϊευ- ἴον} ἀπηα ἤβἢ ; ΠΟΥ 

 6ὁ {δεν Ἔνοὺ ἀγχόνη Πα ΡΟ 5 πΠ|655 ἐΠ6 8115 ΠΡΟΙ 
 ἐδποῖγ Ποονο5 θῈ ὑπογοιρὴ ἀγαπομδα νυ] ννεῦ δπα [4]]. 

υτῦπα85 ἴοὸ ὑΠϊ5 ἔποβα βενουαὶ ρΙδοαθβ οὔ ἐπε 56ὰ ἴο {Π15 
ἀδὺ οαἸ]εαὰ δοδροτί, πε ἰγα]εοὺβ οὐ ὑΠ 6 ΠΑΥΤῸνν 5685 
ΒΥΡΟΤῚ ΟΥ̓ΘΥ ὈΥ ΟΧΘΗ. 

51. Απᾶ ἴπὺβ ροοῦ Παρ 8. ννὰβ ργΈβευνεα, 6508 Ρ- 
ἰησ θεγοπα Πορε ἔννο ἀδηρουβ αὖ ΟΠ06, 5 Ιρννυδοὶς πὰ 
Ἰαϊγοοίην. δ μεπ Πα νὰ ουΐ, 6 ἔουπα (ἬΪοα οπ ἐπα 
5ΠογῈ ἰδ ρῃϊησ ἃπα οΥγίηρ ; Δπα οαβίϊηρ' Πϊπη561} Ἰηἴο 
ΠΟΙ ΔΙΊῚ5 5κεα δ ψνῃδὺ 56 τηϑθαηῦ ΠΕ 586 ρίρεα 

 ἃπᾶ νι] 50 Ἰἰοιᾷ. ΤΠδη 95Π6 ἰοϊα Ηΐπι 411 ὑπαὶ 
 Βιαά Πᾶρρεπεά, μον 516 βουϊι θα ἃρ ἕο θοῖοο, μον 
[ Πα οονγβ παα θθθπ δοοσαβίοτηθα, ον 516 νψὰβ 46 
 ἴο Ρῥἷδν οἡ ἴΠε ρΡίρε, πὰ ὑῃαῦ ὑπεὶν ἔπ] 6 πα ἸλοΥοῸ νγὰ5 
 ἀεδᾶ; οἷν ἴον ββδιιθ 5ῃ6 ἰο]ᾶ Πίπη ποὲ οὗ ἐπαὺ Κίϑββ. 
[ ΤΥ ἐπουρηῦ ὑπδη τὸ νγὰβ ὑπαὶν ααὐν ἴο ΠΟΠΟῸΓ 
 ἐδεῖν στεδὺ θεποίδοϊου, ἀπα ὑπαυαΐοστα {παν πνεπὶ ψ]ἢ 
 Βιί5β Κἰπϑίοικ ἴο θυτυ πε ππίογζαπαϊε θοτοο. ΠΟΥ 
᾿ς Ἰαϊα ροοά 5ἴογε οἵ βγῇ ἀρὸῃ ὑΠ6 οΟΥΒ6, ἀπ οἡ ἢϊ5 
᾿ς ργάᾶνα {πον εὖ ἀθυπάδηςσε οὗ {Π6 τηοβὺ ἔγασταηῦ Ἰαϑυϊην 
᾿ς βδῖϊνε! ρἰαηΐβ ἀπ ἤοννευβ, 8ΠπΠ6α τηϑα 6 ἃ 50 5ΡΘ βίοι ἴο 
 Βίῃ ὀΐϑβοιησ οἵ {πε ἢγϑοι- τας οὗ ὑποῖν Δ θουγ. Βεϑάθβ 

ἔπαν Ρουγεα οἡ ἐπε στουπα ἃ ᾿ἰραϊϊοπ οἵ τὰκ, πα 
ΡΓΕΒΘΘΩ͂ νῖ ἢ ἐπεὶ Ππαπᾶς πε ἰαϊγεδῦ ὈΌποΠ 65 οὗ ἐπ Ὸ 

Ν 1 ου]ἱυϊναύοα. 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΚ 

πολλὰς κατέκλασαν. ἠκούσθη καὶ τῶν βοῶν 
ἐλεεινὰ μυκήματα καὶ δρόμοι τινὲὲξ ὠὥφθησαν 
ἅμα τοῖς μυκήμασιν ἄτακτοι: καί, ὡς ἐν ποιμέσιν 
εἰκάζετο καὶ αἰπόλοις, ταῦτα θρῆνος ἣν τῶν 
βοῶν ἐπὶ βουκόλῳ τετελευτηκότι. 

952. Μετὰ δὲ τὸν Δόρκωνος τάφον λούει τὸν 
Δάφνιν ἡ Χλόη πρὸς τὰς Νύμφας ἀγαγοῦσα εἰς 
τὸ ἄντρον καὶ αὐτὴ τότε πρῶτον Δάφνιδος 
ὁρῶντος ἐλούσατο τὸ σῶμα λευκὸν καὶ καθαρὸν 
ὑπὸ κάλλους καὶ οὐδὲν" λουτρῶν ἐς κάλλος 
δεόμενον. καὶ ἄνθη δὲ συλλέξαντες, ὅσα ἄνθη ἢ 
τῆς ὥρας ἐκείνης, ἐστεφάνωσαν τὰ ἀγάλματα 
καὶ τὴν τοῦ Δόρκωνος σύριγγα τῆς πέτρας 
ἐξήρτησαν ἀνάθημα. καὶ μετὰ τοῦτο ἐλθόντες 
ἐπεσκοποῦντοῦ τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα. 
τὰ δὲ πάντα κατέκειτο μήτε νεμόμενα μήτε 
βληχώμενα, ἀλλ᾽, οἶμαι, τὸν Δάφνιν καὶ τὴν 
Χλόην ἀφανεῖς ὄντας ποθοῦντα. ἐπεὶ γοῦν 
ὀφθέντες καὶ ἐβόησαν τὸ σύνηθες καὶ ἐσύρισαν, 
τὰ μὲν «ποίμνια! ἀναστάντα ἐνέμετο, αἱ δὲ 
αἶγες ἐσκίρτων φριμασσόμεναι, καθάπερ ἡδόμεναι 
σωτηρίᾳ συνήθους αἰπόλου. 

Οὐ μὴν ὁ Δάφνις χαίρειν ἔπειθε τὴν ψυχὴν 
ἰδὼν τὴν Χλόην γυμνὴν καὶ τὸ πρότερον λανθάνον 
κάλλος ἐκκεκαλυμμένον. ἤλγει τὴν καρδίαν ὡς 
ἐσθιομένην ὑπὸ φαρμάκων. καὶ αὐτὸ τὸ πνεῦμα 
ποτὲ μὲν λάβρον ἐξέπνει καθάπερ τινὸς διώ- 

1 λούτρον : τη85 8ἃ εἰσαγαγοῦσα “ 80 (ΟὉ : 1188 οὐδὲ 
5. ρ0 ἈΠ): Τη88 τε 1. Ἡγέιταύ ἀνθεῖ .ἢῸ ὉΠ ΤΡ’: Ἃ' 

ἐσκόπουν : Ῥῇ ἐπεσκόπου» δ Ῥα ἐπειδὴ : οἷ. 2. 2 -««ποίμνια;» 
ΞΟ 

ὃ 



μι 

ΒΟΟΚ[, 88 31--33 

στύαρεβ, πα ἔθη ὈΤΌΚΕ τηϑην 5ΠΘΡ ἢ γ᾽ 5- ΡῈ 5. ΟἷΘΥ 
Βῖτη. ὙΠοτα ψεα Ποδσα τ] 5 ΥΆ Ὁ]6 στόδηβ πα Ὀ6]]ον- 
ἵπρβ οἵ ἔμε οοννβ ἃπα οχϑῃ, ἃπ6 ἰορσεῖμευ ψ ἢ ἐπ δτὴ 
οογίαϊπ ἱποοιηροβαϑα ουγβαίϊοηβ ἀηα ἔλα 8 γε 566 η. 
Τῆς οαἰ]α διποηρβῦ ὑπο πηβοῖνεβ (580 ἔπε σοαϊμεσαβ ἀπά 
ἴῃς 5ῃερῃεγας ἐποῦρη!) πα ἃ Κἰπα οἵ Ἰαπηεηξαϊοι 
ἔου πε ἀδαΐῃ ἀπα 1οβ5 οἵ πεῖν ΚΕΕρευ. 

92. θη ἐπε ἔππουὰ] οἵ ογοο νὰ ἄοηθ, ΟἾΪοα 
Ὀγτουρῃῦ ᾿αρἢηΐβ ἴο πα οανε οἵ πε Νυρῃβ ἀπα 
γα ῃ θα Ὠΐτη ἢ ΠΟΙ οὐαὶ Πδηάβ. Απα 5Π6 Πευ561, 
Πλαρμπΐβ5 ἔπη ἢγβὶ οἵ 411] Ἰοοκίηρ πα σαζΖίηρ' ὁ ΘΓ, 
γγαβῃθα ΠΟΙ πεκρα πὴ 5 θεἔοσε Πίτη, ΠΟΥ ΠἸτὴ 5 νυ ΠΙο ἢ 
ἔον ὑπεὶν ρεγἕεοϊς πα πιοϑδὺ Ἔχοαὶ]επὺ θεδαΐν πεεαϑά 
ΠΕΊΘΟΥ ὑγᾶ85} ΠΟΥ ἀγεβ5β. Απα σῆδῃ πεν δα ἀοΠ6, 
πεν σαϊμεγεα οὗ 411 πΠ6 ἥονγειβ. οὔ πε βϑᾶβοῃ ἴο 
οὐονγη πε 5ἰαΐπεβ οἵ πε ΝΥ τρΡἢ5, ἃἀπα πδηρεα ἀρ 
Πογοο᾿ 5 ομδυμηΐησ Ρἷρα ἴου ἂῃ οὔεσϊηρ ἴῃ πε ἔδπε. 
ΤΉΘπ οοτηΐπρ' ἀνγὰν παν Ιοοκαα τυ ῃδΐ Ὀδοδτηα οὗ ὑπεὶν 
5866} ἃπα ροαΐβ, ἀπά ἔουπα ὑπαὶ ἔπαν ποῖῦῃον ἔεα ΠΟΥ 
Ὀ]αἰεα, Ὀὰδ ψεῦα 411 ἰαϊὰ ἀρὸμπ πε οτουπηά, ρεῖ- 
δανεοηΐατα ἃ5. υνναητηρ ΠΑΡ ηἶβ δα ΟἾΪος ὑπαὶ Πδα 
Ὀεεπ 80 ἰοηρ ουδ οἵ {πεῖν βἰρῃς. (δγίαϊηϊν ΘΠ 
παν Δρρεαγεα ἂπᾶ πᾶ Ἷοδ]]) δα ἀπ νυν ἰβυ δα ἂ5. ὑπαν 
ὙΕΥῈ πνοπΐ, ἔπΠῈ Ξἤθ6Ρ ΤΌῸ56 ὉΡ Ρῥγεβθηῦν ἀπα Ἐε]} ἴο 
ἔεεα, δπα ἔπε τηδη )]ηρ } σοαΐβ βκίρρεα ἃπα ἰδαρὶ 
ἃ5 Το]οϊοίησ αὐ Π6 βαξεςν οἵ {π6 1" ἔΆτα Ἵν σολςῃογα. 

Βαΐὺ ΠΡ ἢη15 ἔου ἢϊβ 1ξπὶ οου]α ποῦ θ6 τηϑυυυ, Ὀθοδι88 
6 Βαᾶ β8εὲὴ (ἬὭΪοε πᾶεα, ἀπα ὑμαΐ θεαῖν ὙΠ ἢ 
Ὀεΐοσγε νγὰβ ποῦ ὑπνε]εα. Ηἰς5 πεαγὺ δοῃθα ἃ5 ὑπουρῇ 
ἰδ ὑγεσα σπανγεα ἢ ἃ βεογεῦ Ροΐβοι, ᾿πβοσηι ἢ ἐπαῦ 
βοιηδεπμηθβ ἢ6 ρυδοα πα Ὀ]ονεα ὑῃῖοκ ἀπα βῃογὶ 
ἃ5 ἰἔ βοιηθθοαν Πα ΘῈ ἴῃ ἃ οἷοβα ρυγβαϊ οἵ Πΐπι, 

1 ΘΑΡΟΥΪν ἀοβινίηρ. 

τῶ 



ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝ ΟΗΙΟΘΕ 

}] , Ν δὲ 2 , ἢ, θ ́ , » ὃ 

κοντος αὐτόν, ποτὲ δὲ ἐπέλευπε καθάπερ ἐκὸα- 

πανηθὲν ἐν ταῖς προτέραις ἐπιδρομαῖς. ἐδόκει 
Ν ,᾿ ὧν ““ 7] , 

τὸ λουτρὸν εἶναι τῆς θαλάττης φοβερώτερον. 
ἃ ᾿ ἈΝ “-“ “ 

ἐνόμιζε τὴν ψυχὴν ἔτι παρὰ τοῖς λῃσταῖς μένειν, 

οἷα νέος καὶ 2 ἄγροικος καὶ ἔτι ἀγνοῶν τὸ "Ἔρωτος 

λῃστήριον. 

1 90 Ῥ, ΡΙῸΡ. οἹά νᾶγ. : Αᾳ ἐπέλιπε 5. φῬᾷᾳ οπηῦ 

6ο 

ΝΙΝ νι δυο δι» ἃ. . «ὦ α΄ ὰ 



ΒΟΟΚ Ι, 8 83 

βοιηθεηθβ ἀραΐη ἢ6 Ὀγθαΐῃθα 50 [δι πον ἃ5. 1 ἢΪ5 
Ὀγεαΐῃ Παᾶὰ Ὀὶπ αυϊξε βρεπὺ ἴῃ ὑπεῈ Ἰαΐε ἱπου βΙ 8. 
ΤΠαὺ ννβῃϊησ βεεμηθα ἴο ἢίπη τηοτα ἀδηρεγοιβ ἃπα 
ξουτηϊ 8 ]6. ἔπε π {πε 568, ἀπα ἢ ἐπουρῃξ ἢΐ5 11{π ννὰβ 
50} ἴῃ {πΠ6 παπᾶβ πα αὖ {πε αἴβροβε οἵ {πε Τ γυῖδῃ 
Ρἰγαΐθϑβ, 85 Ὀθίηρ' ἃ γοιπρ τιιϑίϊο πα γεὺ ππ5 Κι} 16 ἴῃ 
{Π6 δβϑϑαββίπδύοηβ ἃπα το 165 οὗ ᾿ονε. 

ΤῊΕ ΕΝῸ ΟΕ ΤῊΕ ΕἸΗΒΊ ΒΟΟΚ 

ότι 
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Α ΞΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ 

ΤῊΕ "Ἰϊηίαρε ἐς Κορέ πα βοίἰθηϊπϊξεί. 

Αγ ἐμαὶ, ])αρηηῖς απ (ὐλίοε γοίμιγη ἰο ἐδ Πείας. 

Ρμϊίοίας (κε πορλάδηιαη δηἰογίαϊης ἐδθηι γτοϊέ ὦ αϊδοοιιγδο οἢ 

Οιριὰ απὰ ἰουθ. Π]1(οὐδ ἐπογθαϑος δείωοϊαέ ἑΐθηι. ἤη ἰδ6 

γιθαη ἐΐηιο ἢ ψοιώισ ἡιθη 0 Μᾶοίμῳριπα οοῆῖε ἵπέο ἐδ6 

Ποϊάς ὁ Μέψέίοηο ἰο κως απὰ ἠκωι. 1 Πιοὴ" ρίπμαρο 

μαυΐηρ ἰοδέ ἤθν οαίο, ἐμοῃ γαδίθη πεν ἰο ἐδδ δἤογϑ ηυἱέδ α 

γυἱέθ. 4 σοαΐ φσιναγὺδ ἐδ γυϊέδι ἐπ ρίδοο5. 16 δἠῖρ τυϑῃ 

ΛδῚ γηοηθῃ απαὶ οἶλον γἱοίθ ἐς δίουπ ΟΠ ἰο 5δθα. 1Ζλὲ 

ΔΜοιμῳηιπαθαηα, τιασ θα αἱ ἐξ, ἰοοῖ; αδοιέ 707 ἀΐηι ἐπα αἰά 

ἰ. Τλο ἰρλξ προπ ])αρἠριῖς απ ρᾶψ ἠϊΐηι βοιπαἶῃ. 

16 οοιριέγῃ ἰας οοηιὸ πὶ ἰο ἠεῖρ ἠῖηι.  ιθίαϑ ὃ 

οοπδϊἐοα 76. 4 Μοἰμῳηιπαθαη ἐς ρίαϊπέ , 1)αρἠριῖς 

οβεπάαμπί. 1])αρἠριῖς σαγγῖες ἐδ ἀαῳψ. πὸ Μοίμῳηιπαθαης 

Και ἰο ἔόγοθ, διιέ ανὸ δϑαίθη ὁ} τυϊεδι οἰκιθ5. (ἰϑέξϊησ ἤθη 

ἐμοῃ οοηιρίαϊη ΟΓ τη) ἀπά ἰοδ5 ψ ἐλθὲ Μῳέίοηϊαρϑ. 

1λε Μοιμῳριπαθαης ργοδθηίίῃ οοριριαμαὶ Βγψααῖδ ἐλεεῖν 

σοηπογαὶ ἰο πιουθ γε 10. 5ἠῖραὲ ἀραϊηδέ ἐμ6 ΜψεερμϊαηΣ 

ἀπονυῖηο ποίησ. Τλθῳ ἰαπὰ αἱ ἐλ Λείας, μένοιεν αἰ 

ἐμεῳψ οαπ ἰαψ ἐπεῖν ἠαπάβ οὐ, απ οανγῃ ὠὠὐαῃ (ίοο. 

βθ4 



Ἂν 

Α ΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΘΟΟΝῸ ΒΟΟΚ 

7)αρἠρηϊς, ἐπογοΐηρ ἐξ, »νυομία εἰϊο, ῥμὲ ἐδ Νιψρερὴς οογεξονί 
ἀΐρη. Ῥαη ϑομπεῖς αὶ ἐθ7γ7Ὸ}. Οὐυλιολ ὃς γαγείψ εἰεδογιοα) ἐροπ 
ἔλε Μείλψηιπαδαρς, ἀραὶ γυαγηις ἐπιεῖν' σαρέαϊη ἐγ ἠδ δίεορ ἰο 
ὀγίηρ ὀαοξ Ολίοο. Το οαρίαϊη οΟὗδῃς, απ οὔθ γρίμιγης 
7ουξμί ἐο Ἰ)αρληΐίς. Τ' ἀδῳ ἤδορ λοίψ- ἀαψό ἰο Ῥαη, απὰ 
Ῥηιοίας ἐς ἐΐογο. 1 αηιὸ ἐεἰἰ5 ἐλε δίογῳ 9 ἐλε Ρίρε. 
Ῥλιἰείας σίνος ])αρηνις ἀϊδ πιοοί αγίψηοῖαί ρὲρε. Πιαρληΐς 

«μά Ολίοε Ῥτγοοθθά ἰ0 ἐΐε ὀἱνείη ο ὁπ αἀποίδον ὃν 
᾿ς ηιογοις οαἰῆς. 

: 

ός 



ΔΟΓῸΣ ΔΕΎΤΕΡΟΣ 

1. Ἤδη δὲ τῆς ὀπώρας ἀκμαζούσης καὶ ἐπεί- 

γοντος τοῦ τρυγητοῦ, πᾶς ἣν κατὰ τοὺς ἀγροὺς 

» » ς ἃ Χ 5 ᾿ «ς ἈΝ ’ 

ἐν ἔργῳ. ὁ μὲν ληνοῦυς ἐπεσκεύαξεν, ὁ δὲ πίθους 

5 7 ς δὲ .) , Ψ ὑ δῶν ὦ , 

ἐξεκάθαιρεν, ὁ δὲ ἀρριχους ἔπλεκεν" ἔμελε τινι 
΄ ων 2 Ι͂ “ Ν δὴ 

δρεπάνης μικρᾶς ἐς βότρυος τομήν, καὶ ετέρῳ 

λίθου θλῖψαι τὰ ἔνοινα τῶν βοτρύων δυναμένου, . 
ω -» ᾿ 

καὶ ἄλλῳ λύγου ξηρᾶς πληγαῖς κατεξασμεένης, 
δ 

“ ΄ 

ὡς ἂν ὑπὸ φωτὶ νύκτωρ τὸ γλεῦκος φέροιτο. 
Ξ , ' Ν ς ὰ Ν ς , “ 

ἀμελήσαντες οὖν καὶ ὁ Δάφνις καὶ ἡ Χλοη τῶν 

» “ Ἂν, ἴω Ἁ, Ν Ρ] 7 » 

αὐγῶν καὶ τῶν προβάτων χειρὸς ὠφέλειαν ἄλλην 

5» 
«ς 

ἄλλοις 2 μετεδίδοσαν. ὁ μὲν ἐβάσταζεν ἐν ἀρ- 
7 ΄ Ν 2 Ζ “ “ 2 , 

ρίχοις βότρυς, καὶ ἐπάτει ταῖς ληνοῖς ἐμβάλλων, 

Ν 2 ᾿ (θΘ " »" Ὁ Έ δὲ οἷ 

καὶ εἰς τοὺς πίθους ἔφερε τὸν οἰνον, ἢ δὲ τροφὴν 

παρεσκεύαζε τοῖς τρυγῶσι, καὶ ἐνέχει ποτὸν 
“ 

Ὁ , 

αὐτοῖς πρεσβύτερον οἶνον, καὶ τῶν ἀμπέλων δὲ 

τὰς ταπεινοτέρας ἀπετρύγα. πᾶσα γὰρ κατὰ 

τὴν Λέσβον ἄμπελος ὅ ταπεινή, οὐ μετέωρος 
γ0ΧΝ » 7 3 Ν ΄ Ν ΄ 5 

οὐδὲ ἀναδενδράς, ἀλλὰ κάτω τὰ κλήματα ἀπο- 

τείνουσα καὶ ὥσπερ κιττὸς νεμομένη" καὶ παῖς 
Ι͂ 

“-“ 

ἂν ἐφίκοιτο ὁ βότρυος ἄρτι τὰς χεῖρας ἐκ σπαρ- 

γάνων λελυμένος. 

1 17ΠΠ1 ἐπελέκιζεν 5 ἄλλην ἄλλοις ΠΝ : τπι88 ἀλλήλοις 

Α ἐβάπτιζεν 8. μο ΗδΙΟΝ : Π188 ἦν ἄμπ. 4.Α ἀφίκ. 
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ΤῊΝ ΒΕ( (ΟΝ) ΒΟΟΚ 

1. Τὴε δυϊζυσηπ ποὺ θεΐπρ' στόν ἴο 15 Πεῖρηὐ πὰ 
πε νἱπΐασα δὖ μᾶπα, Ἔνεσν τυγαὶ θαρδη ἴο 5{1 ἀπα 6 
Ὀαθυ ἰπ ἐπε ἤδ] 45, βοῖηβ ἴο γβραὶγ ἴῃ6 ψ]πη6 ῬΥΈ5565, 
ΒΟΙη6. ἴθ 5οοὺν πε ἔπη ἃπα Πορβῃδδαβ; οὐ οὺβ ἡγε τα 
τηδκίηρ θαβκαῖβ, 5Κερ8, ἃπα ρϑᾶπηΐευβ, ἃπα οὐμοὺβ 
Ρτγονϊαΐηρ {16 ΠοΟΚΒ ἴο οαΐοῃ ἃπα οαὖ 6 θυ ΠΟ 65 
οὗ ἔπε σγᾶρεβ. διε ομβ νψὰβ ἰοοκίηρ' θβὴ]ν ἀθουΐ 
ἴο πα ἃ βἴομε ὑμαὺ νου βεσνε ἢϊτη ἴο Ὀγιΐβα ὑπμ6 
βίοπεθ οὗ σγάρεβ, ἔπεα δποίμευ Γὰγηβῃϊηο Ὠϊτηβο ἢ 
ἢ ἀν ὙΠ]ονν-υνοοα 1 Ὀγαγεα ἴῃ ἃ τπουΐᾶῦ, ἴο ΟΔΥΤῪ 
ἀνγαν 2 ἴῃς τηπϑὺ ἴῃ ὑΠ6 πὶρῃΐ στἢ Ποῦ Ὀεΐοτα ἢΐτη. 
γδεσείοτε Παρ πὶ ἃπαὰ (ἤ]ος ἴον. {πὶ5 τὰς ἰδϊα 

δας ἐπε οἄτε οὗ πε ἤοοκβ, ἀπα ρμαΐ {πεῖν Πεὶρίηρ 
Βαπᾶβ ἴο ἐπε ψουκ. [ρηπὶβ ἴῃ ἢἰβ Ὀαϑκοὺ οαυυϊεα 
5ΥΆΡ685, οαϑὺ ὑῆϑθιῃ ἰπἴΐο ὑπ 6 ρ 685 ἀπα ἰγοα ὑπειῃ ὑμεῖα, 
8ἃηα ἔπε ἅποῃ ὑπππεα ἰῃ6 σῖπε ἰηΐο πε Ὀαϊί8. 
ΟἾΪος αἀγαββεα τηθαὺ ἴον ὑπε νἱηΐαρουβ ἀπ βεγνεα 
ἔπε ἱἢ ατῖπκ οἵ ἐπα οἷά νῖπα, οὐ σαϊπεγεά 
5γᾶρεβ8 οἵ ἐπε Ἰόνευ νίπεβ. ΕῸΣ 8}} {πῸ νὶπεβ ἀρουΐ 
1,65005, θεὶπρ ποῖον ΠΙρΉ-ουον ΠΟΥ ΡΙΌρρεα ψ τἢ 
ἔγεεβ, ἱποϊῖπα ὑμπαειηβεῖνεβ 8πα ργοΐεπα ὑπμεὶν ρῥδ] μη ῦϑ 
τονγατβ ἔῃ στουπα, πα οὔδαρ {{κὸ {πε ἰνυ ; 50 ἐμαὶ 
ἱπαβεα ἃ νεῖν ἱπέδηϊ, 1 ὑπαὶ πὶ μπαπαᾶβ θῈ ἸΙοοβα ἔγοι 
Ἠΐβ βυγαίῃεϑ, τῆδυ βαϑβι]ν τα ἢ ἃπα ΡῈ]}} ἃ ὈθπΠΟἢ. 

1 6. ἤο τη Κ6 βοιηθ βογῦ οὗ Ὀογοἢ ΟΥ̓ ἰδιηρ. 2 ἄγδὰν οἶς, 

67 
Ε 2 



ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΚ 

. ϑ Φ. ΄-“ ). Οἷον οὖν εἰκὸς ἐν ἑορτῇ Διονύσου καὶ 
οἴνου γενέσει, αἱ μὲν γυναῖκες ἐκ τῶν πλησίον 
3 “ 3 » ᾽ὔ " 1 7 “ 

ἀγρῶν εἰς ἐπικουρίαν οἴνου! κεκλημέναι τῷ 
΄ Ἁ 2 Ἁ 5 7 9 Ἄ Ὁ ΑΝ , Δάφνιδι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπέβαλλον,2 καὶ ἐπήνουν 

ς [τ [ο 5 Χ ΄ ,, “ 

ὡς ὅμοιον τῷ Διονύσῳ τὸ κάλλος. καί τις τῶν 
7 ΝΥ 2 , Ν Χ ΄ ΄, 

θρασυτέρων καὶ ἐφίλησε, καὶ τὸν Δάφνιν παρω- 
Ν , 

ἕξυνε, τὴν δὲ Χλόην ἐλύπησεν. 
“- “ , , 

Οἱ δὲ ἐν ταῖς ληνοῖς ποικίλας φωνὰς ἔρριπτον 
ἌΓ ΨᾺ, Ν Χ ΄ ἃ Ὁ 2 Ψ εν 7 ἐπὶ τὴν Χλόην, καὶ ὥσπερ ἐπί τινα Βάκχην 

, » 7 

Σάτυροι μανικώτερον ἐπήδων, καὶ ηὔχοντο γε- 
᾿ Ν δ ΄ 

νέσθαι ποίμνια καὶ ὑπ᾽ ἐκείνης νέμεσθαι: ὥστε 
Χ - 

αὖ πάλιν ἡ μὲν ἥδετο, Δάφνις δὲ ἐλυπεῖτο. 
Ν Ἁ 7 Ψ, “ “ 

εὔχοντο δὲ ὁ δὴ ταχέως παύσασθαι τοῦ τρυγητοῦ ὃ 
Ἂ , “ 7 ’, Ν ᾽ Ν 

καὶ λαβέσθαι τῶν συνήθων χωρίων, καὶ ἀντὶ 
“- ,ὔ “ 7 ,, ΕΥ “ 

τῆς ἀμούσου βοῆς ἀκούειν σύριγγος ἢ τῶν 
- ΄ 

ποιμνίων αὐτῶν βληχωμένων. 
Χ 2 Χ ὃ ᾿Α ον δι ὁ ς “ ς Ἁ Καὶ ἐπεὶ διωγενομένων ὀλίγων ἡμερῶν αἱ μὲν 

" κα Θ δὲ ε ““ δ. 
ἄμπελοι τετρύγηντο, πίθοι ὃὲ τὸ γλεῦκος " εἶχον, 
" ᾿ ΧΥΡΥ  μο τ 7ὕ 7 Υ 
ἔδει δὲ οὐκέτ᾽ οὐδὲν πολυχειρίας, κατήλαυνον τὰς 
Ρ] 7 2 Ν δί Χ ΄ Α͂ δ ἀγέλας εἰς τὸ πεδίον. καὶ μάλα χαίροντες τὰς 

ΡΑ ᾿» ῇ . - ΄, 

Νύμφας προσεκύνουν, βότρυς αὐταῖς κομίζοντες 
Νν “ “-“ Ρ] Ἂ Ἂς 

ἐπὶ κλημάτων ἀπαρχὰς τοῦ τρυγητοῦ. οὐδὲ τὸν 
, " 2 [οὶ Ν [ρῚ 2 2 

πρότερον χρόνον ἀμελῶς ποτὲ παρῆλθον, ἀλλ 
Ι͂ “ 7 Ν 

ἀεί τε ἀρχόμενοιϊ νομῆς προσήδρευον καὶ ἐκ 
ἴω , Ά, ΄ 

νομῆς ἀνιόντες προσεκύνουν, καὶ πάντως τι 

1 101] οτηἱῦβ 2.Α ἀδελφοὺς ἐμβάλει (οΟΥΓ. ὕο᾽ ἐπάτει) 
δ.Α οἵμηῦβ 11 Βάκχον (Απηγοῦ) 4ἋΑ ομπηῖΐβ δ 90 

ἨΊΓΒΟΝ : Πη55 800. 6 ῬΩΥΡ τεῖχος ΤᾺ ἐρχ. 
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ΒΟΟΚ [Π, ὃ 3 

2. Νον 85 πεν νγεῦε ψοῃῦ ἴπ {πΠῸ ἔδαβὶ οἵ Βδοοῆαβ 
δΔηα {ΠῸ βοϊθδιηηϊβϑαύίοη οἵ ἢ Ὀἰσίῃ οὗ ψῖπθ, ἔΠ 6 ννοιηθη 
ὑπαῦ σάτα ἔγτου ἴΠ6 ποῖρῃ ουτσπηρ Π6] 45 ἴο ΠεΙρ, οαϑὺ 
ὑΠεῖ αγαβ 8411} Προπ 1λαρῃπηΐβ, σᾶνε Πΐτη ρυῖοκ ἃπὰ 
ΡΥαΙθα ἴῸΥ Ὀδϑυῦν, ἃπα 5814 ἢ6 νγὰβ κ ἴο Βδοοῆιβ 
Πίγηβϑε!. Απαᾶ πον ἃπα ἴπθη οπα οἵ {π6 ὈοΪαοΥ 
βγδρρίπρ οἷν]β νου] οαΐοῃ Πΐτη ἰπ ΠΘΙ διῚη5 8ἃΠα 
Κιθα πη. Τποθα νναηΐοη Ρῥγαῖθεθ ἃπα ΘΧΡΥΘΘΒΙΟῊΒ 
αἸα αδπἰτηαῖα {πὸ τποα οβῦ γουΐῃ, θα νεχϑα πα συϊενεα 
Πε ροοῦ (ἢΪοεα. 

Βαυὺ {πε τηδη ὑἐμαῦ ννεσα ἐγεδαϊηρ ἴῃ ὑΠ6 ργεθθ οδδὲ 
ουΐδ νϑῦίουβ νοΐοαβ ρὸν Οἢ]οα, δπα ᾿ἰθαρὺ ψ]α]γ 
Βεΐοσε Ποὺ ἰκ6 50 ΤΥ ϑαΐγιβ Ὀεΐοσε ἃ γουηρ 
Βδοοῃδηΐ, ἃπα νυ βηῃθα ὑπαῦ ὑπεν ὑπϑιηβεῖνεθ ΕΥα 
56 6Ρ, ὑμαῦ βοῃ ἃ βῃερμεγάββα ταϊρηῦ ὑπαὶ ὑπ. 
Ἀπα ἔπὰ5 πε οἹἿΥ] ἴπ ΠΕΡ ἔπτη ψνὰβ ρ]Θαβεα, δα 
θρΡἢπῖ5 βίσθηρσ στ ραϊη. Βυΐ πον ψιϑῃθα {πεῸ 
νἱπΐαρσε τηϊσηϊ βοοὺη θῈ ἄοπα ὑπαὺ πεν τηϊρηῦ τεϊατῃ 
ἴο πεῖν Παιυηΐβ π΄ ὑΠ6 6145, ὑπαὺ ᾿ἰπϑίθδα οἵ ἐπαΐ 
ψ 11 ἀπίαπεα ποῖβα οὗ ἐπε οἱοννηβ ἔπεαυ τηϊσηῦ ΕΔΓ 
ἀσαῖῃ ἔπΠ6 συνε ρὶρα οὐ πε Ὀ]αϊπρ οἵ ἔῃ οαἰ]α. 

Απμαὰ ψἤῆδῃ αἴευ ἃ ἔευν ἀαγβ ὑπΠ6 σγᾶρεθ γε α 
 ραπειεα πα {πθῸ τὰυδὺ ἐὰπηπθα ἰπΐο ὑῃθ6 νεβ856]5, 

ἃηα ἔπεῖε πεεαθα πὸ ἸΟΠΡῸΙ ΠηΔΠΥ͂ Πδηα85 ἴο ΠΕ6]ρ, 
ὑπον ἄτονε ἃραΐη ὑπεὶγ ἤοοκβ ἴο {πε ρ]δίῃ, δπὰ 
τ στεοαΐ Ἰον δηα δχυϊξαύοη νου βῃ]ρρεα δηα δαογεᾶ 
ἴπΠ6 Νγρἢ5, οἴεγίησ ἴο ὑπθῖὰ ἰῃς ἤγϑυπι 5 οὐ {πΠῸ6 
νἱπίαρσεα, οἰ υδίευβ Παηρίηρ οἢ {πῃ 6 ὶγ Ὀγᾶηοῆθ5. ΝΟΥ 
αἸα {παν ἰπ ἔοστηθυ {ϊπι6 νυ Πρ] ΠΟΘ Ἔν οΥ Ρ855 ἈΥ͂ 
1Π6 Ν  ΙΩΡΉΒ, θαΐ αἰνναγβ θη ὑΠδῪ οᾶτηα ἔου!}) ἴο ἔεβα 
νου ]α 5ἷὉ ὑπετὰ ἀοννη τανε 4}}ν ἴῃ ἔπ οᾶνα, ἀπά 
ψ ῃθη παν ψψεηῦ Ποῖηθ ψνου]α ἢγβθὺ δάογε πα "ὲρ 
ὑΠ6ῖὶν στᾶσα, ἃπα Ὀγουρηῦ ἴο ὑπ 6 πὶ αἰνγαγβ βομπηθιῃΐϊηρ, 

βᾳ 
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ἐπέφερον, ἢ ἄνθος ἢ ὀπώραν ἢ φυλλάδα χλωρὰν 
ἢ γάλακτος σπονδήν. καὶ τούτου μὲν ὕστερον 
ἀμοιβὰς ἐκομίσαντο παρὰ τῶν θεῶν. τότε δὲ 
κύνες, φασίν, ἐκ δεσμῶν λυθέντες ἐσκίρτων, 
ἐσύριττον, ἦδον, τοῖς τράγοις καὶ τοῖς προβάτοις 
συνεπάλαιον. 

3, Τερπομένοις δὲ αὐτοῖς ἐφίσταται πρεσβύτης 
σισύραν ἐνδεδυμένος, καρβατίνας ὑποδεδεμένος; 
πήραν ἐξηρτημένος καὶ τὴν πήραν" παλαιάν. 
οὗτος πλησίον καθίσας αὐτῶν ὧδε εἶ εἰπε' “Φιλητᾶς, 
ὦ παῖδες, ὁ πρεσβύτης ἐγώ, ὃς πολλὰ μὲν 
ταῖσδε ταῖς Νύμφαις ἦσα, πολλὰ δὲ τῷ Πανὶ 
ἐκείνῳ ἐσύρισα, βοῶν δὲ πολλῆς ἀγέλης ἡγη- 
σάμην μόνῃ μουσικῇ. ἥκω δὲ ὑμῖν ὅσα εἶδον 
μηνύσων, ὅσα ἤκουσα ἀπαγγελῶν. κῆπός ἐστί 
μοι τῶν ἐμῶν χειρῶν «ἔργον;, ὅν, ἐξ οὗ νέμειν 
διὰ γῆρας ἐπαυσάμην, ἐξεπονησάμην, ὅσα ὧραι 
φέρουσι" πάντα ἔχων ἐ ἐν αὐτῷ καθ᾽ ὥραν ἑκάστην' 
ἦρος ῥόδα, κρίνα καὶ ὑάκινθος ὃ καὶ ἴα ἀμφότερα, 
θέρους μήκωνες καὶ ἀχράδες καὶ μῆλα πάντα, 
νῦν ἄμπελοι καὶ συκαῖ καὶ ῥοιαὶ καὶ μύρτα 
χλωρά. εἰς τοῦτον τὸν κῆπον ὀρνίθων ἀγέλαι 
συνέρχονται τὸ ἑωθινόν, τῶν μὲν ἐς τροφήν, τῶν 
δὲ ἐς ὠδήν. συνηρεφὴς γὰρ καὶ κατάσκιος καὶ 
πηγαῖς ,τρισὶ κατάρρυτος" ἂν περιέλῃ τις τὴν 
ἐξεβλνφοι ἄλσος ὁρᾶν οἰήσεται. 

“ Εἰσελθόντι δέ μοι τήμερον “ἀμφὶ μέσην 
ἑμέλα ὑπὸ ταῖς ῥοιαῖς, καὶ ταῖς μυρρίναις 
ΠΕΣ: παῖς μύρτα καὶ ῥοιὰς ἔχων, λευκὸς 

1 τὴν π. : ΗἨθϑαϊδιη ταύτην -- ἔργον Σ ΗΐγΒΟΗ. 
2. ογηϊβϑίοη οὗ αἱ 15 βδύγδηρθ ; ῬΘγἢ. ὁσῶραι ἃπα αο]οῦθ φερ, ἃ8 

ΘἸο55 αὶ 9.ΑΡ -θον 
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ΒΟΟΚ [Π, 88 2.4 

Εἰ ΠΕῈῚ ἃ ἤοννευ ΟΥ 8ἃπ ἃρρῖ6 οὐ 8η Δρτ πα] οἵ στεεη 
Ιεαᾶνεβ οὐ ἃ βϑουϊῆσε οἵ τὰκ. Απα ἴου {π1ὶ5 πεν 
αἴτεσνναταβ τεοοῖνεα ΠῸ 51η8}} γτευναιβ ἃΠπΠα ἔδλνοιυτβ 
ἔγοτη ἔπε ἀοαάεβθθεβ. Αἀπαᾶ πον, ἰκὲ ἀορβ Ἰοὺ 5]1Ρ, 
8ἃ5 ἴῃ βαγηρ 15, πεν 5Κὶρ 8πα ἄδποα ἃπα βἰησ δηα 
Ρΐρε, δπα νυγεβῦϊα ρ]αν αν τ ἢ ἐπεὶν ἤοοκϑβ. 

ὃ. ἽἜ1 ἔπευ ἔππ5 ἀε!ση ἐμπουηβεῖνεβ, ἔμ 6 ΘΟΠ.]65 
ΠΡ ἴο ἔμεπη 8η οἷα τηϑῃ, οἶδα ἴῃ ἢϊβ στρ ἃπα τηϑηῖ]6 
οὗ 5βκίῃηβ, ἢϊβ. οδυθαιϊηβ οΥ οἱουϊεα 5Π065, Πἰ5 5Βο.ῚΡ πδῃσ- 
πο αὖ Πὶβ Ὀ8 0, ἀπα {παΐ πα δεα ἃ νεὺν οἱ οπαε. ὕμεπ 
μὲ νγᾶβ βαΐε ἄονγῃη Ὀν μεμα, ἔΠππι5 ΠΕ 5ΒΡΟΚα ἀπά [ο]α ΠῚ5 
ΒἕΟΥΥ : “Τ, τὴν ΘΠ] άτθη, ὅτὴ ἐμπαῦ ο]4 ΡΒ] εἴας νη Πᾶνε 
οἴξεῃ βαηρ το {Π 6568 ΝΥΤΩΡΗΘ ἃ Πα οἔξεη ρίρβα ἴο γοπαεῦ 
Ῥᾷῃ, ἀπα πᾶνε ἰεα τηϑὴν ἃ μετα Ὀγ {πΠ6 ατ οὗ τηιϑβὶς 
δ΄'οπμθ. Απα Ϊ οοτηξ ἴο βῆενν γοὺ ναὶ 1 Πᾶνε 566 ῃ δπὰ 
ἴο {61} γοὰ ννυαΐ 1 πᾶνε πεατά. [Πᾶνε ἃ σαγάβθῃ νυ ἢ ἢ 
ΤΥ Οὐ Πα πα5 Δπα ἰάθουγ ρΡ᾽αηεα, ἀπα ἐνεὺ βίποα ὈῪ 
ΤΥ ΟΪα ρὲ 1 σαᾶνε ουνεὺ ἤδ6]45 ἀπᾶ μεσάβ, ἴο ἀγ885 8πα 
ἔσίτη τ Πὰ5 6 Π ΤΥ οᾶγα ἀπά εδπἰεγζαϊητηθηΐ. Οὐ δὶ 
βοννεὺβ οὐ ἔγιιϊδβ ὑπ βεάβοι οἵ {Π6 γϑεὰγ ἴδειηβ, ἴῃ 618 
ΠΟΥ 476 ἃ δυεσῪ β5θᾶβϑοῃ. [|ῖπ {πδ βρυίπρ ὑπευα 8.6 
ΤΌΒ65 πα [1Π165, πε πυδοϊητῃβ ἀπα Ὀοΐῃ ἐπε ἔοστηβ οἵ 
νἱο]εῖβ ; ἰπ ἴΠῈ ϑΌΤΩΤΊΘΥ, ΡΟΡΡίἘβ, ρϑϑι8, ἃπα 4}} βου β 
οἵ ἀρρῖεβ. πα πον ἴῃ {πε δι ξζατηῃ, ν᾽πΠῈ5 πα ἤρίγεαβ, 
Ροτηδρσγαμαῖεβ, ἃπα ἴθ φυύδεῃ τηυνγίϊθβ. [Ιηἴοὸ {15 
σάγάδη ἤοοκἝε οἵ Ὀἰγαβ σοσὴθ Ἔν ΕΥῪ τη Πρ, ΒΟ 6 ἴο 
ἔεεα, βοῖὴηβ ἴο βίπσ. ΕῸΣ ἰὖ 15 ὑῃῖοκ, ορϑοοῦβ, δπὰ 
5Βῃδαν, ἀπα νναϊεγεα 411 Ὀν ἔῆγεε ἔουπζαϊηβ ; πα 1 γοὺ 
ἴοοῖκ πε νγ8}}] ἀνγὰν γοὰ νου]α ὑπὶπκ γοὺ βὰν ἃ ψγνοοσά. 

4. “Α51 νεπῦ ἴπ ἔπαγε ἴο- ἀν ἀθοῦΐ ποῦ, ἃ ὈΟΥ 
ΔΡΡεαγεᾶ ἰπ' {πε ροιηδεργδηδῖα δηα τηντίϊα στονα, ν ἢ 
τηγτῦ 5 ἀπ ροϊηθσγαηαῖαβ ἴῃ ἢϊβ ΠΔΠΩ͂ ; νγῃϊΐα 85 τῖ]κ, 
8: Πὶ5 Πδὶγ βῃϊηϊησ ἢ ἐπε σίαπος οὗ ἥτε ; οἰθδῃ 
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[χ Υ Ν θὲ Ὁ ἢ “- Ἀ 
ὥσπερ γάλα καὶ ξανθὸς ὥσπερ᾽' πῦρ, στιλπνὸς 
ς " , Ἁ "- ῇ 3 ΨΥ ὡς ἄρτι λελουμένος. γυμνὸς ἦν, μόνος ἦν" ἔπαι- 

“ “ Υ “ 

ἕεν ὡς ἴδιον κῆπον τρυγῶν. ἐγὼ μὲν οὖν ὥρμησα 
Ζ 7, Ἁ ᾽ 

ἐπ᾿ Σ αὐτὸν ὡς συλληψόμενος, δείσας μὴ ὑπ᾽ ἀγε- 
Χ Χ ΄ ρωχίας τὰς μυρρίνας καὶ τὰς ῥοιὰς “κ«ατακλάσῃ: 

ξ. 7 4 Χ ς Ξ ξ ἕ οἵ Ν ὁ δέ:με κούφως καὶ ῥᾳδίως ὑπέφευγε, ποτὲ μὲν 
- - Ν Χ ω ἡ ταῖς ῥοδωνιαῖς ὑποτρέχων, ποτὲ δὲ ταῖς μήκωσιν 

7 Ζ 

ὑποκρυπτόμενος, ὥσπερ πέρδικος νεοττός. καίτοι 
- ΤᾺ ὁ Χ 

πολλάκις μὲν πρᾶγμα 3 ἔσχον ἐρίφους γαλαθηνοὺς 
΄ 7 Ψ΄ ῇ 

διώκων, πολλάκις δὲ ἔκαμον μεταθέων μόσχους 
“ , “ 

ἀρτιγεννήτους: ἀλλὰ τοῦτο ποικίλον τε χρῆμα 
τὶ Ψ ἣν καὶ ἀθήρατον. 
-Κ Ν 3 ε , ς 7 Ν 

αμὼν οὖν ὡς γέρων καὶ ἐπερεισάμενος τῇ 
[4 Ν [4 ΄ «΄ ἃ ΄ὔ 3 

βακτηρίᾳ καὶ ἅμα φυλάττων μὴ φύγῃ, ἐπυνθα- 
χω ΄ Ν ,, , 

νόμην τίνος ἐστὶ τῶν γειτόνων καὶ τί βουλόμενος 
2 ῇ “ ““ ς Ν » , Ἂ 

ἀλλότριον κῆπον τρυγᾷ. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο μὲν 
» , Ν Ν , 2 7 ᾿ς ς Χ Χ 

οὐδέν, στὰς δὲ πλησίον ἐγέλα πάνυ ἁπαλὸν καὶ 
΄ . 7 2 

ἔβαλλέ με τοῖς μύρτοις καὶ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἔθελγε 
7 “ 2 ὦ - [Ὶ “ - 

μηκέτι θυμοῦσθαι. ἐδεόμην οὖν εἰς χεῖρας ἐλθεῖν 
ε “ 

μηδὲν φοβούμενον ἔτι, καὶ ὦμνυον κατὰ τῶν 
΄ ᾽ ῇ 4 3 ὃ οὗ , Ἄ « [ον 

μύρτων ἀφήσεινὁ ἐπιδοὺξ μήλων καὶ ῥοιῶν 
7] ,“. ἂν “ ΝΧ Ἂ Ν Α͂ παρέξειν τε ἀεὶ τρυγᾶν τὰ φυτὰ καὶ δρέπειν 

οἷ " ἡ » Ἂ ἴω 77 ΑΝ 

τὰ ἄνθη, τυχὼν παρ᾽ αὐτοῦ φιλήματος ἑνός. 
““ Χ ᾿ δ. “Ἐνταῦθα πάνυ καπυρὸν γελάσας ἀφίησι 

[ 7ὕ Ψ ον ἐϑ δὰ " δὰ " ΄ φωνήν, οἵαν οὔτε ἀηδὼν οὔτε χελιδὼν οὔτε κύκνος 

1 Ρᾳ ὡς ΞΑτεῖς 3. Ὁ πράγματα 1Α ἀφεῖναι 

“Ω 

ΜΝ ν. τινα ἃ. 



ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 4.- 

ἃηα Ὀτίσῃῦ δ5 ἢ μἢῈ δὰ που νγαβῆβα ἢϊπηβ6] ἢ. 
Νακεᾶ με νγαᾶβ, δίοῃμε ἢῈὲ ψᾶβ; με ρἰαγεα δπὰ νψδη- 
ἑοποα 1 ἀρουΐ, ἀπα οὐ]]εα ἀπα ρα ]]6α, 85 1 1 Πα Ὀὶη 
Ηΐ5 οὐγῶι σαγᾶεῃ. Ὑπεγεΐογε 1 σὰπ δὖ Ὠίΐτη 85 ἔβϑἑ"δβ 
Ι ςου]ά, ἐπϊπκίησ ἕο σεὺ τη ἴῃ τὴν οἰαΐομαβ. ΕῸΣ 
ἱπάεεα 1 νγὰβ αἴταϊα ᾿Ἰεϑὺ Ὀγ ὑπαὺ νναπΐοῃ, ππίουνατσα, 
τηϑ]αρετὶ ταιηρίπρ δπα Ποῖζγ-τοὶῦν νυ ἢ Πα Κερΐ ἴῃ 
πε στονε, ἢ ννου]α δὖ ᾿Ἰθσπρῖὶῃ Ὀγεακ τὴν ροτηθουαπδΐθβ 
8 Πα τηγτίεβ. Βυΐ Πα, ψ ἢ ἃ βοῦς ἀηα βαϑν 5] εἰρῃϊ, ἃ5 
ἢε ᾿βξβα, σὰνε της {Π6 5110, βουηθὑϊηγαβ ΓΙ Π ΠἾ σ᾽ ΠΟ ΘΓ 
ΤΌ565, βοτηαἐϊτηδβ πα ΐησ Ὠἰτηβ6 1} ἴῃ ἔΠ6 ΡΟΡΡΙ65, πκὲὸ ἃ 
οὐπηίΐηνσ, Βυσα]ῖησ οἤϊοκΚ οὗ ἃ ρατίτασα. 1 Πᾶνε οἴει 
Πα ἐπουρῇ ἴο ἀο ἴο τὰ δεν {Π6 βυοκίηρ' Κι 5, δηα 
οὔξεπ ἐἰγεα τανβε} οὔ τὴν Ἰερβ ἴο οδίοῃ ἃ σαν γομπηρ 
οαἱξ; θαΐ {Π|5 νγὰβ ἃ ουππίησ ρίθοα πα ἃ {πίηρ ἐπαὺ 
σου] ποῦ θὲ οαἴομαα. 

“ Βείηρ ἴπδ πὶ τνεδυϊθα, ἃ5 8η οἷα τηδῃ, ἃπα ᾿δδηΐπρ' 
ὍΡΟΙ τὴν 5ἰδῆ, ἀπὰ ψῦπα] Ἰοοκίησ ἴο Ὠίτη ᾿ἰεβδὺ ἢ6 
5Που]α Ἔβοαρε ἀννᾶυ, 1 δβκεα ψῃδαὺ πεὶσηθοῦτ 5 οΠ1Πα 
ἢ6 ν85, 8πα ννῆδὺς ἢῈ τηϑαηῦ ἴο τοῦ Δ ποῦ  Τη8Π᾿ 5 
ΟΥΟΒαΙα 50θβ. Βυΐ 6 δηβννεύξα τὴὲ ποῖ ἃ ψοζά, Ὀυΐ 
ΘΟΠΪΠσ ΠΘΔΥΘΥ, ἰδισῃεα τηοβὺ ϑυγεαῖνν πα ἥἤπηῃνσ 
πε ταυτὶ ]ε- θευτῖα5 αὖ τη6, 8Ππ4 ρ] βαβεα τηε 850, ἱ Κπονῦ 
ποῦ μον, ὑμαξ 41} ΤΥ ΔΗΡῈΥ νϑηϊβηῃδα αὐἴ6. 1 δβκεα 

“ Ὠΐτη ἐπετεΐοσε ὑπαὺ με σου] σῖνε Πίτηβο]  πυπουΐ 
ἔδυ ἰπΐο τὴν πᾶπάβ, πα βύνοσα ἴο ἢΐπη ὃν {πε ταυτὶ] α5 
ὑμαῦ [ νου] ποὺ ομ]ν βεπα ἢἰπῚ ἀνγᾶὰν Ἱ ἢ ΔΡΡΙ65 ἃπὰ 

Ροιηδργδπδῖθβ ἴο θοοῦ, θαὺ σἷνε τη ἰδανα ν᾿ ΠΘΠΒΟΘΥΕΥ 
Πε ρ]εαβεα ἴο ρΡᾺ}} πε ἥπεϑβὺ ἔγιιτθ ἀπα ἤοννευβ, 1 Πα 
γγοῦα ὰΐ σῖνα μη6 Ομ Κἰ55. 

δ. “ὙΠ {δαΐ, κεὐξηρ ἃΡ ἃ Ἰοπα Ἰαπρη ξεν, μα βεηΐ 
 ἔουΐῃ ἃ νοῖΐϊοε βο ἢ 85 πϑῖῦμου ὑπὸ βυγαι]ονν ΠΟΙ {Π6 

πὶρηεϊησαὶα 5, ΠΟΥ γεῦ ὑΠ6 5ύᾶπ ΠΘΗ ΠΕ ἰ5 σΤΌΨἢ 

᾿ ἤν 

ὦ ων 4 
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ς , τὰ ἢ}: Χ ΄ ΄ » Ν Χ . 
ομοίως ' ἐμοὶ γέρων γενόμενος" “ Βμοὶ μὲν, ὦ 

“- “ 7 ῇ ᾽ 

Φιλητᾶ, φιλῆσαί σε φθόνος 5 οὐδείς" βούλομαι γὰρ 
“ “-“ Ἃ Ἃ ΄ 7 

φιλεῖσθαι μᾶλλον ἢ σὺ γενέσθαι νέος: ὅρα δέ, εἴ 
᾽ Ἁ “- 

σοι καθ᾽ ἡλικίαν τὸ δῶρον. οὐδὲν γάρ σε ὠφελήσει 
ἣν ΄“-"» Χ Χ , Ν Ἁ ᾿ς Ἃ 

τὸ γῆρας πρὸς τὸ μὴ διώκειν ἐμὲ μετὰ τὸ ν 
7, ὃ θ , “ Ρ] 8 Ν ὕὔ ἣς » [ο φίλημα. δυσθήρατός εἰμιδ καὶ ἱέρακι καὶ ἀετῷ 

καὶ εἴ τις ἄλλος τούτων ὠκύτερος ὄρνις. οὔτοι 
- 2 Ν ᾿ ) “ “ » Ἄς Ν ω ῇ 

παῖς ἐγὼ καὶ εἰ δοκῶ παῖς, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κρόνου 
͵ “- ω , Ψ . πρεσβύτερος καὶ αὐτοῦ τοῦ παντός. καί σε οἷδα 

͵ θ , }] 5 “ “Ὁ “ 5 οἷ Ἁ 

νέμοντα πρωθήβην ἐν ἐκείνῳ τῷ ἕλει" τὸ πλατὺ 
Ι͂ 7 , Ν »“ βουκόλιον, καὶ παρήμην σοι συρίττοντι πρὸς ταῖς 

- }] αὶ φηγοῖς ἐκείναις, ἡνίκα ἤρας ᾿Αμαρυλλίδος: ἀλλά 
Ἷ - , 

με οὐχ ἑώρας καίτοι πλησίον μάλα τῇ κόρῃ 
“- ᾽ὔ ἡ 

παρεστῶτα. σοὶ μὲν οὖν ἐκείνην ἔδωκα, καὶ ἤδη 
ς “ 2 Χ ῇ ᾿ ’ “ δὲ σοι παῖδες ἀγαθοὶ βουκόλοι καὶ γεωργοί. νῦν δὲ 
Υ Ἅ , ᾿ 4 ΕΝ ᾿ Δάφνιν ποιμαίνω καὶ Χλόην' καὶ ἡνίκα ἂν αὐτοὺς 

» ἃ ᾽ Ν Χ " εἰς ἕν συναγάγω τὸ ἑωθινόν, εἰς τὸν σὸν ἔρχομαι 
κῆπον καὶ τέρπομαι τοῖς ἄνθεσι καὶ τοῖς φυτοῖς 

-“ - υν Χ [οι κἀν ταῖς πηγαῖς ταύταις καὶ λούομαι. διὰ τοῦτο 
Ν Ἅ Ἄν ἃ 3, ΧἉ - ᾿] - “ καλὰ καὶ τὰ ἄνθη καὶ τὰ φυτὰ τοῖς ἐμοῖς λουτροῖς 

5 ’ “ “-“ ἀρδόμενα. ὅρα δὲ μή τί σοι τῶν φυτῶν κατακέ- 
, Ἂ 7 Ἂ κλασται, μή τις ὀπώρα τετρύγηται, μή τις ἄνθους 

’ ᾽ν Χ ῥίζα πεπάτηται, μή τις πηγὴ τετάρακται. καὶ 
“ , Ψ ΓΦ Ἢ “ 

χαῖρε μόνος ἀνθρώπων ἐν γήρᾳ θεασάμενος ὃ τοῦτο 
7] "} 

τὸ παιδίον. 
- , 

6. “Ταῦτα εἰπὼν ἀνήλατο καθάπερ ἀηδόνος 

τ ρ0 ΒΓΌΠΟΪς : Πη55 ὅμοιος γενόμ. ; Α φαινόμ. 5186 
γνγυῦ : τη88 πόνος 5. ρΡᾳ ἐγὼ 450 ἨδΙΌΝ : ΠΙ85 παντὸς 
χρόνου (61.055 Οἢ Κρόνου) 5.ΑΧ ὄρει: Ὀαῦ οἵ. ΤΉΘοοΥ. 25, 16 

6 111 οτηϊῦβ 
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ΒΟΟΚ Π, 88 δ.6 

οἷά πκὲὸ ἴο τηὲ: “" Ρῃϊεΐαβ, βαϊα ἢ6, “1 στυᾶσε ποῖ 
αὖ 4}} ἴο σῖνε ἴπεε ἃ Κιββ; ἴῸὙ Ὁ 5 Τουα Ρ]αβαγα [ῸΓ 
της ἴο ΡῈ Κιβββα ἴδῃ ἕο {πες ἴο θὲ γουηρ' ἀσαίπ. Βαΐ 
οΟηβί δου ψ ἢ τῆ γε} ψν πε ιΠἜΥ 5Ό ἢ ἃ ΟἹ 5 ἐπα θὲ οἵ 
86 ἴο ἐγ ἀρθ. ΕῸΥ ἴῃγ οἱ ἀρὰ οδηποῦ μεὶρ {πΠεεὲ ὑπαΐ 
ποι 588] ποῖ [Ὁ]]ονν τηθ, δίγου ὑμπαὺ οπα Κὶϑθ. Βαυΐ 1 
οαπηοὺ Ὀ6 ἴδκβϑῃ, ὑπουρὴ ἃ ΠᾶνΚ ΟΥ 8 689]8 Οὐ 8ΠΥ 
οἴμευ ϑυττευ Ὀἰγὰ ψρεσα ἥονῃ αὖ τη6. [τη ποῖ ἃ 
ὈοΥ ὑπουρὴ 11 ββεῖὴ ἴο Ὀ6 80, Ὀυΐ δῖῃ οἱαδυ {Π6ῃ 
ϑαΐαση ἃπα 411] ὑῃ1]ὶ5 υαπίνευβα. [1 Κηον ἰπαὺ ΘΠ 
ἔποι νγαϑὺ γεὺ ἃ θου ἴδουὺ αἰαάβὺ Κεαρ ἃ ρυεαῦ μεστὰ ὁπ 
γΟΠΟΩ͂ΘΥ νγαΐθυ-τηθϑάον  ἃπα 1 νγὰβ ργεβδεηῦ ἴο {πΠε66 
γμδη Ὁπάδὺ ἔποβα οδκ-ῖγεαβ ἔπου αἸαβὺ βἰηρ ἃπα Ρ]αΥ 
οἡ. ἐπε ρῖρε ἴου ἐπε ἀβαγίονε οἵ την] 8. Βαΐ ὑπο 
αἰαϑὺ ποῦ 566 τὴξ δἰ πΠουρῇ [ βἰοοα οἱοβε ὃν {πε τηϑδίά. 
10 ννὰϑ 1 ἐπαῦ σανε Πδὺ Π66 ἴῃ τηϑυγϊαρθ, δηα ἴποὰ 
Πεαβὺ Παᾶ βοηὴ8 ὈΥ͂ Πϑυ, 101}}γ Πευάβιηθη 8πηα Πυβθαπα- 
6 η. Απᾶ πον ἴ ἴακα οἂγε οἵ [ρῃπῖβ πα (ἢΪ]οε ; 
ἃπαὰ ψῃεη 1 πᾶνε Ὀτουρσῃῦ τὑπϑῖὰ τορεῖπου ἰπ ἐπα 
τπογηΐησ, 1 οομηθ ΠΙῈΡ ἴο ὑῃν σάγάθη πα ἴδακε 
ΤΩΥ Ρ]ΘαβαγῈ διηοησ [656 ΡΊΤΌν 65 8Π6 ἤοννευβ οἵ {Πϊπ6, 
ἃ ΠΑ νγαβἢ τυ 586} 4150 ἴῃ ὑπ 656 ἔουπίδϊηβ. Απα {Π15 15 
1π6 οαϑα ψνἣν ὑῃγ τοβ68, νἹο] εἴβ, 111165, Πγδοίητῃβ, ἃπα 
ΡΟΡΡΙ6β, 81} ἐν ἤοννευβ δπᾶα τὴν ρ᾽ϑηΐβ, ἅττα 5}1}] 50 
ἔαὶν πα Ὀϑδας αι], θεοασβα ὑπδν ἀγα νγαϊεγεα συ τ ἢ τὴν 
5. (ὑαϑῦ ἐγ δγεβ τουπα δροαυΐ, ἃπα Ιοοκ Ποῦ Υ 
ἔπεσε 6 δὴν οπα βίϑιῃ οἵ ἃ ἤονει, δὴν ὑνὶρ οὗ ἃ 
ἔγσεθ, Ὀγόκαι, να ΠοΥ Δπν οἵ ἔην ἔταϊΐ5 θῈ ρα] δα οΥ 
Δ ΠΥ ἥονγευ ὑσοάάθη ἄονι, ναῖε δηγ ἰοαηΐϊαϊη θὲ 
ἐγοῦ 6 α ἀπα τὰ αεα ; πα τε]οῖοςε, ΡὨΠεῖαβ, ὑπαῖ 
ποι ἰοπα οἵ 4}1 τηογΐα]β Πμαβϑδῦ βεϑη [5 θοΥ ἴῃ ἴῃ Υ 
οΪά ρε.᾿ 

6. “ὙΤηῖβ βαϊα, ὑπῈὸὶ ϑυνεεῖ ὈΟΥ͂ βρίϑδησ ἰηΐο {πα 
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Ν » ἣν Ν , ν , 2 ἕ » 

νεοττὸς ἐπὶ τὰς μυρρίνας, καὶ κλάδον ἀμείβων ἐκ 
““ “-“ 7 : 

κλάδου διὰ τῶν φύλλων ἀνεῖρπεν᾽ εἰς ἄκρον. εἶδον 
΄-" 7] -“ ᾽’ 

αὐτοῦ καὶ πτέρυγας ἐκ τῶν ὦμων καὶ τοξάρια 
Χ - - Ν ΄ μεταξὺ τῶν πτερύγων καὶ τῶν ὦμων, καὶ οὐκέτι 

ὃ μ » “ μ" 3, οτιῖ οι δὲ Ν ΄ 
εἶδον" οὔτε ταῦτα οὔτε αὐτόν. εἰ δὲ μὴ μάτην 

Υ ᾿ Ν Ά, ΝΜ Ν , ΕΜ ταύτας τὰς πολιὰς ἔφυσα, μηδὲ γηράσας ματαιοτέ- 
Χ " 2 ΄ ὙΠ ΞΕ τὃ ρας τὰς φρένας ἐκτησάμην, "ἔρωτι, ὦ παῖδες, 

, ΔῊ δία -ᾶΖ ) ΕΣ] κατέσπεισθε, καὶ "Ἑρωτι ὑμῶν μέλει. 
“ ν “ 

1. ἸΪάνυ ἐτέρφθησαν ὥσπερ μῦθον οὐ λόγον 
: μιᾷ ΚΦ] , γ.}5 7, ; ἀκούοντες, καὶ ἐπυνθάνοντο τί ἐστί ποτε ὁ "ἕρως, 

, - ἷ 7 7, 5 
πότερα παῖς ἢ ὄρνις, καὶ τί δύναται. πάλιν οὖν 
ς “- ς , Φ μ «»ν - 

ὁ Φιλητᾶς ἔφη" “Θεός ἐστιν, ὦ παῖδες, ὁ "Ερὼς.,5 
᾿ Νν [ο Ν νέος καὶ καλὸς καὶ πετόμενος. διὰ τοῦτο καὶ 

ῇ 7] ἊΝ Ν Ἁ νεότητι χαίρει καὶ κάλλος διώκει καὶ τὰς ψυχὰς 
- » “ Χ ς ἀναπτεροῖ, δύναται δὲ τοσοῦτον ὅσον οὐδὲ ὁ 

͵ “Ὁ Ν -- 7 -“ Ν Ν 

Ζεύς. κρατεῖ μὲν στοίχείων, κρατεῖ δὲ ἄστρων, 
»"» Ν “ « ’ὔ “-“ Ἀ ΄“»" -“ 

κρατεῖ δὲ τῶν ὁμοίων θεῶν: οὐδὲ ὑμεῖς τοσοῦτον 
“ »“»" -“ Υ̓ ΕΣ ,ὔ 

τῶν αἰγῶν καὶ τῶν προβάτων. τὰ ἄνθη πάντα 
»Μ Ν ο “ Λ ΄ ἔρωτος ἔργα: τὰ φυτὰ ταῦτα τούτου ποιήματα. 

Χ “ λέ , διὰ τοῦτον καὶ ποταμοὶ ῥέουσι καὶ ἄνεμοι πνέου- 
Ὰ Ν “ , Ν σιν. ἔγνων δὲ ἐγὼ καὶ ταῦρον ἐρασθέντα, καὶ ὡς 

Ὁ ᾽ 

οἴστρῳ πληγεὶς ἐμυκᾶτο' καὶ τράγον φιλήσαντα 
αἶγα, καὶ ἠκολούθει πανταχοῦ. 

Ν Ν ᾿ ἕ " ᾿] 

“Αὐτὸς μὲν γὰρ ἤμην ἡ νέος, καὶ ἠράσθην ᾿Αμα- 

ρυλλίδος: καὶ οὔτε τροφῆς ἐμεμνήμην, οὔτε ποτὸν. 

1.Α ἀνῆλθεν ΦΊΡΕχΥ, ΞΟΠ. 9. ὁ Ἔρως: Α Ἔρως, 
ΟυἸϑύϊδη οηηθηαύϊοη Ὁ οἵ. ἐβάπτιζεν 2. 1 1.Α ἦν, Ὀαύ οἵ, 
παρήμην 2. ὅ 
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ΠΡ ΟΥΣ 

ΒΟΟΚ ἢ, 88 6. 

μγγῖϊε στον, ἃπα κα ἃ γουπρ πίρῃξίηρσα!θ, ἔγοση 
ὈουΡῊ ἴο θΟυΡῊ ὑπάδϑὺ πε σγθθη ἰδᾶνθβ, ΞκΊρρεϑα ἴο 
ἴπε6 ἴορ οἵ {πθῸ τυνγῖϊεβ. Πεπη 1 8.» ὶβ νυϊηρϑ 
Βαηρσίησ αὖ 5 5Βῃου δ 5, πα αὖ ἢϊβ θδοΚ Ὀεΐνγεεῃ 
Ηὶβ ψῖπρβ ἃ [{{{Ππ ον ἢ ααγβ ; ἃπα βἴποα ἐπαῖ 
τηοτηθηΐ ΠΕΥΕῚ ϑδνν εἰζῆου ὑμειη ΟΥΆ ἨὨΪΠῚ ὉΠΥ͂ ΤΠΟΓΘ. 
1 τπεγεΐοσε ἴ νγεᾶῦ ποῖ πον ἴΠ 686 σύν ἢδὶγβ οὗ γηΐηα 
ἴῃ ναΐῃ, ἃηΠαἃ Ὀγ ΤΥ ἃρὲ Πᾶνε ποΐ σοὗ ἃ ὑγῖν!δ] τηϊηα, 
γοὰ ὄὕνο, Ὁ ᾿λαρῃπῖβ πα (ἬΪοα, ἅττα ἀδβϑιηρα 1 ἴο 
ἔνε, ἃπα ἴονε Ὠϊτηβοὶ ἢ ἴα καβ οατα οἵ γου." 

1. ἢ ἐπὶ με νεσα Ῥοΐῃ Βυροὶν ἀε]σῃξεα ; 
πα ἐπουρῆν πον Πεαγα ἃ ἴβ]6, ποῖ ἃ ἵστα αἸβοοῦῦβα, 
ἃ πα ἐπεγεΐογε ὑπδν νγου]α 85Κ ἢϊπη απ δ ϑίοηβ : “ Απάᾶ 
ναὶ ἴ5 [ον ἢ ἰβ Πα ἃ ὈΟΥ ΟΥ̓ 15 Βα ἃ Ὀἰγὰ ἢ ἂπᾶ ψῇηδὶ 
οἂπ δε ἀὁο 1 ρῥῖὰν τοῦ, ρσαῆεν ὀ ΤΠεογεΐοτε ἀσαΐῃ 
ἐῃὰ5 ΡΗϊεῖαβ: “Τονε, τὴν ΟΠ] γεη, ἴα ἃ Οοάᾶ, 8 
γοσηρ γουΐῃ 8πα ναῦν ἔαϊγ, ἃπα νψὶηρσεα ἴο ἤν. Απάᾶ 
ὑμπεγεΐοσε με ἀε!ρηΐβ ἴῃ γουτῃ, ἔο]]ονν5 Ὀδδαΐυν, ἀπα 
σῖνεβ ΟἿἿ ἔαπίαϑυ ΠΕ πρθ. Ηἰβ ΡΟΥΕΥ 5 80 ναβ 
ἐπὶ ὑπαὺ οἵ 7ονε 15 ποῦ 580 στεαῖ. Ηδ ρονευῃβ ἴῃ {πε 
οἰειηθηΐβ, τα 65 ἴῃ ὑΠε6 ϑἴδυβ, ΔπΠα ἀογ ΠΘ ΟΥ5. Θυ ἢ ΟΘΥ 
ἴη6 Οοαβ ὑμαῦ δὲ ἢὶβ ρεεῖβ. Νδγυ, γοὰ πᾶνε ποῖ 
ΒΟ ἀἀομηϊ πίοι Ο᾽ΕΙ ὙΌΣ 5Π660 πα ροαΐβ. ΑἹ] 
ἤοννευβ ἀγα ἴῃ ψροῦκ οἵ ἴονε. ὍΠοβε ρ]αμῖβ ἀγα ἢϊς 
ογεαϊοηβ ἃπα ροειηβ.2 Βυ Βίτῃ ἰξ ἰ5 ἐμαὺ ἐῃε στίνευβ 
ἤονν, ἀπὰ ὈΥζ Πῖπη ἐπ υυὶπαβ Ὀἷονυ. [πᾶνε Κπόονῃ 
ἃ Ὀ80ΠΠπυἐμαὺ Πὰ5 Ὀδεη ἴῃ ἴονε πᾶ τὰπ Ὀε]]ονίην 
του Πα τηθϑάονυνβ 85 1 δ δα θθβεὴ βἴυπρ ὈῪ ἃ 
Ὀτεαβθ, ἃ μθ-σοὰὺ ἴοο 50 'ἰπ ἴονε ψ τ ἃ νἱγρίη-5Π6 
ὑπαῦ με μᾶβ8 ἔο]οννεαὰ Ποὺ ἊΡ πᾶ ἄονιι ἐΠγοὰρΡ {πε 
νγοοαβ, ὑΠπτουρΡῊ {Π6 ᾿ανν 5. 
“Απᾶ [ τη βε] οποα νγὰβ8 γουηρ,, ἃπα [6]} ἴῃ ἴονε 

ἢ ΑὙΔΥΎ 15, ἀπά ἔογροῦ ἴο εὖ τὴν τηδαὺ ἀπα αἀὐῖηκ 

1 ροηϑθογαίθά. 2 Φῃϊηρβ τηδᾶθ. 
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ῇ " Ὁ ἸΑΣ Ἅ, " Ἁ προσεφερόμην, οὔτε ὕπνον: ἡρούμην. ἤλγουν τὴν 
7 - 

ψυχήν, τὴν καρδίαν ἐπαλλόμην, τὸ σῶμα ἐψυχό- 
2τὸ 

μην: ἐβόων ὡς παιόμενος, ἐσιώπων ὡς νεκρού- 
μενος, εἰς ποταμοὺς ἐνέβαινον ὡς καόμενος. ἐκά- 
λουν τὸν Πᾶνα βοηθὸν ὡς καὶ" αὐτὸν τῆς Πίτυος 

! Χ τ . 

ἐρασθέντα. ἐπήνουν τὴν ᾿Ηχὼ τὸ ᾿Αμαρυλλίδος 
5, [ο 7 ὄνομα μετ᾽ ἐμὲ καλδῦσαν: κατέκλων τὰς σύριγγας, 

[ο ᾽ 

ὅτι μοι τὰς μὲν βοῦς ἔθελχγον, ᾿Αμαρυλλίδα δὲ οὐκ 
Ἂν }] 

ἦγον. "ἔρωτος γὰρ οὐδὲν φάρμακον, οὐ πινόμενον, 
οὐκ ἐσθιόμενον, οὐκ ὃ ἐν ὠδαῖς λεγόμενον, ὅτι μὴ 

, ᾽ν , Χ “ φίλημα καὶ περιβολή καὶ συγκατακλιθῆναι γυμ- 
“ » 

νοῖς σώμασι." 
8. Φιλητᾶς μὲν τοσαῦτα παιδεύσας αὐτοὺς 

7 2 ἴω 

ἀπαλλάττεται, τυρούς τινας παρ᾽ αὐτῶν καὶ 
" » ΄ 4 ς Ν ῇ ἔριφον ἤδη κεράστην λαβών. οἱ δὲ μόνοι κατα- 

᾿ Δ ΎΟΗΥ - ΣΡΕΑΡΝ ΝΎ ν λειφθέντες καὶ τότε πρῶτον ἀκούσαντες τὸ "Ἐρω- 
΄, Χ 

τος ὄνομα, τάς τε ψυχὰς συνεστάλησαν ὑπὸ 
ῇ, γιὰ 

λύττης καὶ ἐπανελθόντες νύκτωρ εἰς τὰς ἐπαύλεις 
Ἃ “ ᾽ “ 

παρέβαλλον οἷς ἤκουσαν τὰ αὑτῶν" “᾿Αλγοῦσιν 
οἱ ἐρῶντες, καὶ ἡμεῖς: ἀμελοῦσιν, ἵν᾽ ἡμελήκαμεν" 

ἴον Ν “ 

καθεύδειν οὐ δύνανται, τοῦτο μὲν καὶ νῦν πάσχο- 
μεν καὶ ἡμεῖς: κάεσθαι δοκοῦσι, καὶ παρ᾽ ἡμῖν τὸ 

“ ἴοι , εἴ “ πῦρ' ἐπιθυμοῦσιν ἀλλήλους ὁρᾶν, διὰ τοῦτο 
ἴω ς 7 εὖ ΄ 

θᾶττον εὐχόμεθα γενέσθαι τὴν ἡμέραν. σχεδὸν 
“ 7 “ 

τοῦτό ἐστιν ὁ ἔρως: καὶ ἐρῶμεν ἀλλήλων οὐκ 

.Α πνοὴν 2.4 ομίϑβ, οἵ 2. 16 95.Α οὔηϊΐβ: ρα λαλού- 
μενον 4 17] μέντοι ταῦτα ὅ ὉΠ] ἀμελοῦσιν ἴσως" καὶ 
ἡμεῖς ἡμελήκαμεν (ἰποοῦρΡ. ο]οββ [ο]]ονπρ ἰοβα οὗ ἵν᾽ Ὀγ 
ΠδΡΙορ .) : Β ἀμελοῦσιν ἵν᾽ ἠμελήκαμεν, ἠμελήκαμεν ὁμοίως 
(ἰποοῦΡ. ρ΄οϑβ ου ἵν᾽ ἠμελήκ.) : ἡὶ ἀουθύξα! 

ηὃ 

ἡδίω δ ιάνδνων υὐννθνν . 
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ΤΩΥ αΥΠΚ, 8Πα πανεὺ οου]α οοιηροβα ἴο 51εερ. ΜΥ 
Ρδηϊηρσ ποατὺ ννὰβ νευῪ 584 ἃπα δηχίοιβ, 8Δη6 ΤΥ 
Ὀοᾶν 5Π00κΚ νι οο]α. 1 οτἶβα ουαὖ οὔ, 5 161 Πδὰ Ὀἱπ 
ὑπυναοκεα ἀπ θαβιεα 860 Κ ἃπα 51465 ; 8π4 ὕπδῃ δρϑῖῃ 
γγὰ5 5.1}} ἀπ τηῦΐε, 85 1 1 δα ἰάυϑη διηοηρ {Π6 ἀ68α. 
Ιοαϑὺ τηυβε] ᾿πἴο ὑπα τἴνευβ ἃ5 1 1 Πδᾶα θη 81} ὁπ 
ἃ ἔγχε. 1 οδ᾽]εα οὐ Ῥδῃ ὑπαῦ μῈ ψου]α ΠΕ6ΙΡ [μ6, ἃ5 
Βανίηρ βομηδίϊηθθ Ὀΐηπ Πίτηβ6] οἀΐοῃθα στ {πα 
Ιονε οἵ ρεϑνίβῃ Ριὶΐγβ. “1 ρυαίϊβεα ἔοῃο ὑπαῦ νι 
Κιπάπαϑθ 5η6 τεβϑίοσεα ἃπα {γε ]εα ἴο τηθ πε αἀθὰγ 
Πδτηδ οἵ Ατηδυν 15. [1 ὈΥΌΚΕ τὴν ρΡὶρ65 θθοδιβα ὑπ Ὺ 
οουα ἀε!σηῦ {πε Κίπο, Ὀὰὺ οουἱὰ ποῦ αὐ ΠῚ 
Ατμδυν 18. ΕῸΥ ὑπογα 15 ΠΟ τη θα οῖπα ἴογ ἰονθ, πϑιῖῃου 
τηθδῦ, ΠΟΙ ΟΥ̓Κ, ΠΟΙ ΠΥ οΠμάγτ, Ὀὰῦ ΟὨΪΥ Κιββίηρ δπα 
ΘΠ ὈΥδοῖηρ' Πα ᾿γὶηρ 5146 Ὀγ 54 6.᾿ 

ὃ, ΡῃΠδῖαβ, ν μθὴ Πα Ππδα ὑπὰ5 ᾿πϑιγαοϊεα {Π6 ὕπ5Κ1]}- 
ἔα] Ιονεῦβ, πα νγὰβ ργεβεηΐεα ἢ οατίαϊη οἤθ 6 θ65 πα 
ἃ γουηρ σοαὺῦ οἵ ὕΠε6 ἤγβ᾽ ἤουπ5, νεηῦ Πἰὶβ νὰν. Βαΐ 
γγμῈη παν ατῈ ἅ]0π6, μανίηρ με ἢγϑὲ μεαγὰ οὗ 
πε πᾶτης οἵ [ονε, ποῖ τηϊη5 σγεῖα δσαοκ νὴ ἃ 
Κιπα οἵ τη πεβ5, ἃπα τεϊυσηΐϊηρ Ποης ψ ἢ {Π6 [8]] οὗ 
πἰρηῦ, παν θερσϑη δας ἴο σοιηράγε Ὧποβα ὑμίηρβ ν Βίο ἢ 
παν Πα βυβεγεα ἴῃ ὑπϑιηβεῖνεβ τ ὑπε ἀοοίτγϊπηα οὗ 
ΡΒ δἴαβ Θοποθυηΐπρ' ον εὺβ ἃπα ἰονε : “ ΤΠα Ἰονεὺ Πἃ5 
δῖ5 συἱεῖ δηὰ βδάπεϑθ, δΔηα νγε ἢᾶνθ Πα οὐγ 58ᾶτγε οἵ 
ὑμαῖ. ΤΉδν ἀγα ἸΔπρ θη ΔΠα ΘΑγ6 1655 ἴῃ }8ὺ 500 ἢ 
Ὁπίπρθ 85 νγθ. ὙΠΕΥ οδπποῦ 5]66ρ, 8πη4 νγὲ 51] υναΐοῃ 
ἕο ὑπ δαυν ἅἀὰγ. ΤΉΘΥ ὑπίπκ ὑπο ν ἀγα θυγηΐ, ἃπα νγα 
ἴοο ἅτ δῆγθ. Τῆδν ἀαβῖσα ποίῃϊηρ τόσα ὑμθη ἴο 566 
9η6 ποῦμε, ἃπᾶ ἴον. ὑπαῦ οασβε νὰ ργὰν πε ἀδὺ ἴο 
ΘΟΙὴ6 αυΐοκὶγ. 15 ἀπαουθύεξαϊν ἰβ ἰονε, πα ψε, 
ἰδ 56θῖηβ, 816 ἰπ ἴον νιιτποὰῦ Κπονίηρ μδύΠΕΥ ΟΥ̓ 
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γΧ ἡ » - , ᾿ Ει Ἱ Σ ΤῊΝ οἰ Ζῳφῖ 488 
εἰδότες εἰ τοῦτο μέν ἐστιν ὁ ἔρως ἐγὼ. δὲ ὁ ἐρω- 

Ν 3 “, ᾽ ΄“ 7 ᾿ ᾽ 7 

μενος. τί οὖν ταῦτα ἀλγοῦμεν; τί δὲ ἀλλήλους 
- 3 - ᾽ Φ ς - Ν ᾿ 

ζητοῦμεν; ἀληθῆ πάντα εἶπεν ὁ Φιλητᾶς. τὸ ἐκ 
“ 7 7 “ “ 

τοῦ κήπου παιδίον ὥφθη καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν 
» “ Ν Ζ “ , ὄναρ ἐκεῖνο καὶ νέμειν ἡμᾶς τὰς ἀγέλας ἐκέλευσε. 

“ » ᾽ Ν », ῇΓ 2 ἈΝ ͵ 

πῶς ἄν τις αὐτὸ λάβοι; μικρόν ἐστι, καὶ φεύ- 
᾽ “ ͵ ΝᾺ 

ἕξεται: καὶ πῶς ἄν τις αὐτὸ φύγοι; πτερὰ ἔχει, καὶ 
7 Ν  ὰ “ εὖ 

καταλήψεται. ἐπὶ τὰς Νύμφας δεῖ βοηθοὺς κατα- 
κι ΄ ἈΝ 

φεύγειν. ἀλλ᾽ οὐδὲ Φιλητᾶν ὁ Ἰ]ὰν ὠφέλησεν 
ΨΥ λῆς (ὃ :. πο “ 3 ν ΄ 

μαρυλλίδος ἐρῶντα. ὅσα εἶπεν ἄρα φάρμακα, 
" κὰν ΟΝ Στ Ἵ δ Ν . 

ταῦτα ζητητέον," φίλημα καὶ περιβολὴν καὶ κεῖ- 
»ἤ [ά ΄ς ἊΝ σθαι γυμνοὺς χαμαί: κρύος μέν, ἀλλὰ καρτερήσο- 

3 ὃ 72 Ἄν. Φ ἴω ᾽᾽ 

μεν " δεύτεροι μετὰ Φιλητᾶν. 
“ Ὁ "΄ Ν 

9, Τοῦτο αὐτοῖς γίνεται ὁ νυκτερινὸν παιδευτή- 
Ἃ “ ,7ὕ Υ̓ Ν 

ριον. καὶ ἀγαγόντες τῆς ἐπιούσης ἡμέρας" τὰς 
2 7 Ἂν 7 ϑθι ἀγέλας εἰς νομήν, ἐφίλησαν μὲν ἀλλήλους ἰδόντες, 

ὃ ͵ 7 7 Χ ὃ μήπω πρότερον ἐποίησαν, καὶ περιέβαλον τὰς 
“ }] “4 Χ δὲ ’ὔ 5 7 

χεῖρας ἐπαλλάξαντες" τὸ δὲ τρίτον ὦκνουν φάρ- 

μᾶκον, ἀποδυθέντες κατακλιθῆναι: θρασύτερον 
Ν }] ᾿ ΄ ΑἹ , Ν ΄ Ρ] Γ 

γὰρ οὐ μόνον παρθένων ἀλλὰ καὶ νέων αἰπόλων. 
7 , 

πάλιν οὖν νὺξ ἀγρυπνίαν ὃ ἔχουσα καὶ ἔννοιαν 
ἴω 7] “ 

τῶν γεγενημένων καὶ κατάμεμψιν τῶν παραλελειμ- 
, «- Ἢ , Ν ἡδὲ Υ̓ 

μένων" φιλήσαμεν, καὶ οὐδὲν ὄφελος: περιε- 
Ν μ Ν Χ 

βάλομεν, καὶ οὐδὲν πλέον. σχεδὸν τὸ συγκατα- 
“ νὶ ῇ Δ 7 , 

κλιθῆναι ἴ μόνον φάρμακον ἔρωτος. πειρατέον καὶ 

1 Ῥᾳ 8οΥ. 2᾽»Ρ -τέα: Α οχμῖδβ ταῦτα 3. 50 Ἡδίηβῖτιβ 
(Ατηνοῦ) : 1η58 μαρτυρήσομεν Ῥ δεύτερον 4. ὉἹ] γίγνεται 
5.Α αϑδύ. 6. νὺξ ἀγρυπνίαν : Α ἐξαγρυπνίαν (ν Ἰοδῦ αἴδεογ οὖν) : 
Ῥ ἀγρυπνία : ᾳ ἀγρυπνίαν (Β τηᾶῦρ. νὺξ) Ῥ ἔννοια ΒΒ οἴηϊίβ 
τῶν γεγεν. καταμέμψιν «ὈπΠΡΘΥΙΠΔΏΠ : ΠῚΒ5 -ἰ5 : {ΠΠ1 οτηϊίβ 
καὶ Τ ρο Γ, οἵ. 8 δᾶ 11] : τη88 σχεδόν, τὸ οὖν κατακλ. 

ὅὃο 

ΝΥΝ. νυ. δ. μμνἸἘΠ Σ δον νων... «.α. »νιν 
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πὸ {πὶ θῈ ἰονε οὐ οὐγβεὶῇ ἃ ἰονεσ. ἀπὰα 90 ἴἴ να 
Α5Κ ἢν νγα Πᾶνα {πὶβ στοῦ δπαὰ ἢν ἐπὶ βεεκίησ 
ΘΔοῦ αὔεσγ ἴῃς οὔπεσ, [6 συ ΟΥ ἰ5 οἰδαῦ : ΡΠ] οίδβ 
ἀϊὰα ποῖ 116 ἃ {{{{|Δ. Τῆαὺ ον ἴῃ ἴπ6 σαγάξῃ νᾶβ 
566 η ἴοο ὈΥ͂ ΟἿΥ ἔαίμειβ [ἾᾺ8πὴ0 ἀπα γγαὰβ ἴῃ ἐμαΐ 
ἄτγδδτη, δηα ᾿ζνγαβ 6 ὑμαΐ σοιησηδηαθα τ5 το ἐπε ἢε6]ά. 
Ηον ἰ5 ἰδ ροββίθ!ε ἔῸΓ οπα ἴο οδΐοῃ ἢϊπηο ἢ ΕΗδθ᾿ 5 
ΒΓΩΔ}} ἃ πα 5]1πὲ, ἃπα 50 Ὑ1}] 5110 δῃᾷ ἴθεδὶ νύ. 
Απα μον 5ῃοι ἃ ὁπῈ Ἔβοᾶρε δπα σεῦ δϑυ ἔγόση ἢ] πὶ 
Ὀν ἢϊσῃῦ ὃ Ηδ Πδ5 ψίηρϑβ ἴο ονεσΐακε υ5.. ὅγε τηυβὺ 
ἢγ ἴο ἴῃς ΝΡ ἢ5 οὐἱ ραϊοπθβϑοβ; θὰ Ῥδῃ, α]85! 
αϊά ποῖ Πεὶρ ἢῖβ βεγσναηὺ Ρῃι]εῖαβ πῈ πη ΠΕ νγὰβ τηϑα 
ὉΠ ΑἸ }5. ΤΠογεΐοσα ποθ τετηθαϊαε ψ ΒΟ ἢ 
ΒῈ ἴδυρῃΐ ὃ5 ἃῖὲ Ὀεΐογε 4}1} ὑξμίηρβ ἰο θὲ ἐτϊθά, 
Κιββίησ, δ γδοίηρσ, πα ἰἱγίπσ ἰορθῖμευ οὐ {δα 
στουπα. [Ὁ᾿8 οοἰα ἱπᾶβεά, θαΐ αἴξζεγ ΡῃιΠδῖαβ νὰ ᾽1 
πάτα ἰὑ.᾽ 

9. ΟΥ̓ {Π15 βοτὺ ἔβη νγὰβ ὑπ δ" ποοξαγηδ] βοΠοο]ησ. 
Βδη ἰδ νγὰβ ἀδὺ πα ὑπεὶγ ἤοοκβ σγεσα ἀγίνεη ἴο 
με ἤδ]α, ὑπεν τῶ, ἃ5 Β00ἢ ἃ5. ὑΠ6ῪΥ ϑᾶνν ΟπΠ6 δ πο Π Υ, 
ἴο Κὶββ ἃπα διργαοα, ψ ῃίοῃ θεΐοσε ἔμεν πονεῦ α]α. 
Υεὺ οἵ ἐμαὶ {πίγα τειηθαῦ ψ ῃϊοἢ ἐπε οἷα Ρμι]εῖαβ 
ἰδυρῃῦ, πον ἀυγδὶ ποῦ τηᾶϑκα Ἔχρευϊτηθηῦ; ἔθου ὑδμαὶ 
γγὰβ ποῦ ΟἿΪΥ 8δῃ δηὔευρυὶδα ἴοο ὈοΪα [ὉΓ τηδ]αϑ, 
Ὀαΐ ἴοο ΒΙρσἢ ἴογ νουηρσ σοαϊμευαβ. ΤΠογαΐογε 501], 

85 ὈΕΙΌγΘ, οαηθ πὶσηὺ πἱϊπουΐ 5166 0, ἃπὰ στ ἢ 

δ 

ΤΕ δ ταποα οἵ ννῆδὺ νγὰβ ἄοπα ἃπα στ σοταρ] αἰπὺ 
οἵ ψῇαὺ νγὰβ ποῦ: “,ἷῆε πᾶνε Κίβθεαά οπα ἃποῖμοῦ 
ΔΠΑὰ} ἃ΄8 πανὲῦ ὑπ Ὀεΐζεῦ; ψὰ πᾶνε οἰἱρρεα δῃᾶ 
ΕἸ ὈΥδοΘα, πα ἐπμαΐ ᾽5 ἃ5 σοοα 5 ποξῃϊηρ ἴοο. Ποτα- 
ἔογτε ἴο 116 ἑορείμευ 15 οαυζαϊὶν ὑπε ΟὨΪγν τ ηἶηρ; 
τειηθαυ οἵ ἰονε. “παῖ στηυϑὺ θὲ ὑσιεα Ὀγν 4}1] τηβϑῃ8. 
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“ "Ὁ ΕΝ 

τούτου. ἐν αὐτῷ πάντως τι κρεῖττον ἔσται 
φιλήματος." 

10. ᾿Επὶ τούτοις τοῖς λογισμοίς, οἷον εἰκός, καὶ 

ὀνείρατα ἑώρων ἐρωτικά, τὰ φιλήματα, τὰς περι- 
βολάς: καὶ ὅσα δὲ μεθ᾽ ἡμέραν οὐκ ἔπραξαν, ταῦτα 
ὄναρ ἔπραξαν: γυμνοὶ μετ᾽ ἀλλήλων ἔκειντο. ἐν- 
θεώτεροι δὲ κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἀνέστησαν, 
καὶ ῥοίζῳ τὰς ἀγέλας κατήλαυνον ἐπειγόμενοι πρὸς 5 
τὰ φιλήματα. καὶ ἰδόντες ἀλλήλους ἅμα μειδιά- 
ματι προσέδραμον." τὰ μὲν οὖν φιλήματα ἐγένετο 
καὶ ἡ περιβολὴ τῶν χειρῶν ἠκολούθησε" τὸ δὲ 
τρίτον φάρμακον ἐβράδυνε, μήτε τοῦ Δάφνιδος 

τολμῶντος εἰπεῖν μήτε ΠΩΣ Χλόης ᾿βουλομένης 
κατάρχεσθαι, ἐ ἔστε τύχῃ “ καὶ τοῦτο ἔπραξαν' 

11. Καθεζόμενοι ἐ ἐπὶ στελέχους δρυὸς πλησίον 
ἀλλήλων καὶ γευσάμενοι τῆς ἐν φιληματι 
τέρψεως, ἀπλήστως ἐνεφοροῦντο τῆς ἡδονῆς. ἦσαν 
δὲ καὶ χειρῶν περιβολαὶ θλῖψιν τοῖς στόμασι 
παρέχουσαι. καὶ κατὰ ὃ τὴν τῶν χειρῶν περι- 
βολὴν ὃ βιαιότερον δὴ τοῦ Δάφνιδος ἐπισπασα- 
μένου, κλίνεταίἴ πως ἐπὶ πλευρὰν ἡ Χλόη: 
κἀκεῖνος δὲ συγκατακλίνεται τῷ φιλήματι ἀκολου- 
θῶν. καὶ γνωρίσαντες τῶν ὀνείρων τὴν εἰκόνα, 
κατέκειντο πολὺν χρόνον ὥσπερ συνδεδέμενοι. 
εἰδότες ὃ δὲ τῶν ἐντεῦθεν οὐδέν, καὶ νομίσαντες 
τοῦτο εἶναι πέρας ἐρωτικῆς ἀπολαύσεως, μάτην τὸ 
πλεῖστον τῆς ἡμέρας δαπανήσαντες διελύθησαν, 
καὶ τὰς ἀγέλας ἀπήλαυνον τὴν νύκτα μισοῦντες. 

1.Α ἐστι 35.ᾳ κατὰ 5. Ρᾳ κατέδ.ς 4 ἔστε τύχῃ : Α ἴδ8ο. 
ὅ καὶ κατὰ 80 Ἀ : Αα κατὰ: Ῥ καὶ δ ἃ προσβολαὶ (ἴτοΠὶ 

περιβολαὶ ἃ ὈονΘ) : Ρ προσβολὴν ΤΑ δὲ συγκλ. ἔτγοιῃη ὈδθΙονν 
8 Ὁ ἰδόντες 

ὃ2 
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ΤΉΘΓΕ 5 βοιηει ίπρ ἴῃ 10, ψΠοὰὺ ἀουθῦ, τηοτε εἢϊοὰ- 
οἷοιυβ ὕμδη ἴῃ ἃ Κιβ5.᾿ 

10. ΜνΏ16 ὑπδν Ἰπδα]ροά ὑμε86 Κιπὰ οὗ {πουρῆΐϑ, 
πον δᾶ, 85 Ὁ νὰβ {κθ, ὑπεὶ" ΔΙΠΟΤΟ 5. ἀγθΆ η8, 
ΚΙββίηρ ἀπ ΟἸΡΡίηρ ; πα ψῇηδὺ παν αἰα ποῦ ἴῃ {πε 
αν, ὑπαῦ πεν δοῖβα ἴῃ {πὸ πίρῃηῦ, 8πα ἰὰγ ἰορεῦπεου. 
Βαϊ πε πεχῦ ἀδὺ ὑπεοὺ τῸ56 ὉΡ 501] 6 τηοΓ6 
ῬΟΒΘΕββθα, ἃπα ἀτῖνε ὑπεὶνγ ἤοοκβ σι ἃ νν Π]ϑυ]Πηρ 

ἴο ἔπε ἢεϊάβ, δΒαβϑύϊπρ ἴο ὑπεὶν Κίββθαεβ ἀραΐη, δηά 
γΠΘη παν β8ᾶνν Ομ6 8ηούΠ 6, 5}}1}1π|0 βυν αν τὰ Π 
τοσεῖπεν. Κίββεβ ρᾶ556 6, ερυδοαβ ρᾶββεα, θαΐ {παὺ 
ἐΠϊνα ΤΕΙΠΘΟῪ νγὰ8 δον ἴο ΘΟΠΊ6; ἴου Πλαρῃπὶβ αὐτὶ 
ποῦ τηδηὐίοῃ ἰΐ; ἃπα ΟἼ]οα ἴοο ψου]α ποῖ Ὀερίη, {1}} 
αὖ Ἰεηρσὶῃ Ἔνε ὈΥ ομδᾶποα παν τηδα 6 ὑΠ15 εβϑᾶὺ οἵ 1: 

11. ΤῆδΥ βαΐα Ὀοΐῃ οἷοβα ἰορεῦμπευ ἀρὸρ {πε 
ὑγαπηκ οὗ δὴ οἷα οἂκ, ἂμ πανίηρ ἰαϑιεα {πῸ οννεεῦ- 
π685 οἵ Κίβθεβ ὕπεὺ ψεῖα ἱπρα θα ἰηβαύ δ] ἴῃ 
ΡΙδαβαγα, ἀπ ὑπαῖθ ἃ’Όσα ἃ τησΐαδ] σοοηὐθηζίοπ ἃπα 

βυσνίηρ ἢ ὑπαὶγ οἰδβρίηρ δυῚὴ5. ψΠ]οἢ τηδᾶς ἃ 
οἷοβε οουηργϑβίοη οἵ {πεῖν ᾿ρ5. πα σεη ΡΠ Ϊ5 
Βυρσρεα ΠΟΙ ἴο πη ἢ ἃ τηογα νἱοϊεπὺ αἀαβίτε, ὖ 
οᾶταθ ἃροιῦ ὑπαῦ (Ἤ]οα ἱπο] ποθ ἃ [|{{{ΠπΔ οα. ΠΟΥ 
5ἷάθ, ἀπ ᾿ᾶρῃπὶβ, [Ο]οννίηρ ἢἷ5 Κὶθβ, 61} μεϑίάε 
θυ. ΑἈμπα σϑιθιηθουίηρ ὑμαῦ ὑμογ Πα δὴ ἱπηᾶρα 
οὔ ἐπῖ5 ἰπ ἐμεῖγ ἀγδᾶτηβ ὑπὸ πίρῃῦ Ρεδίοτθ, ὑΠῈῪ ἸΑῪ 
ἃ Ἰοησ ψν 116 οἰπρὶηρ τοσαῖμου. Βυΐ Ὀεΐηρ ἱσπογδηΐ 
ἃ5 γεῖ, διὰ {πιηκίηρ ὑπαὺ {Π15 ννὰβ ὕπῈ ἐπα οὗ ἰονε, 

ΟἴπαΥ ρατίεα, τηοϑὺ ρᾶγὺ οἵ πε ἀν βρεῃΐ ἰῇ νϑΐῃ, 
!. 

ἃ Πηα ἄἀτονε ὑπεὶς ἤοοκο μοὴς ἴγτοτα ἐπε ἢεο]α5. ψῖτ ἢ 

ἃ Κιπα οἵ Παῖε ἴο πε ορργεϑβϑίοη οἵ {πῈ πῖρῃΐ. 

δ3 
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ὈΑΡΗΝΙΘ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

ἴσως δὲ κἂν τῶν ἀληθῶν τι ἔπραξαν, εἰ μὴ 

θόρυβος τοιόσδε τὴν ἀγροικίαν ἐκείνην ὅλην 

κατέλαβε: 

19. Νέοι Μηθυμναῖοι πλούσιοι διαθέσθαι τὸν 
“ , 

“ 

τρυγητὸν ἐν ξενικῇ τέρψει θελήσαντες, ναῦν 

μικρὰν καθελκύσαντες καὶ οἰκέτας προσκώπους 

καθίσαντες, τοὺς Μυτιληναίων ἀγροὺς παρέ- 
3 “ Ξ θ ΄ Ψ , 5 , “ 

πλεον, ὅσοι θαλάσσης πλησίον. εὐλίμενος τε 
᾽ὔ 

γὰρ ἡ παραλία" καὶ οἰκήσεσιν ἠσκημένη πολυ- 

τελῶς. καὶ λουτρὰ συνεχῆ παράδεισοί τε καὶ 
" 5 Ν Ν ,Α » Ἁ δὲ » θ , 

ἄλση, τὰ μὲν φύσεως ἐργᾶ, τὰ θεῖ: ΘΕΡΟΤΩΥ 

τέχναι: πάντα ἐνηβῆσαι 5 καλά. 
Ι͂ 

ἸΠαραπλέοντες ̓  δὲ καὶ ἐνορμιζόμενοι κακὸν μὲν 
2 7 }] 7 , Ν , 3.4} 

ἐποίουν οὐδέν, τέρψεις δὲ ποικίλᾶς ἐΕτέρποντο, 

ποτὲ μὲν ἀγκίστροις καλάμων ἀπηρτημένοις ἐκ 
“ ’ Ὁ 

λίνου λεπτοῦ πετραίους ἰχθῦς ἁλιεύοντες ἐκ 

πέτρας ἁλιτενοῦς, ποτὲ δὲ κυσὶ καὶ δικτύοις λαγὼς 
“-“ ͵ 

φεύγοντας τὸν ἐν ταῖς ἀμπέλοις θόρυβον λαμ- 
, Υ» Ν Ν 2 4 " ) , 

βάνοντες. ἤδη δὲ καὶ ὀρνίθων ἄγρας ἐμέλησεν 
’ -“ 

Ε] -“ Ν δὴ 8 
᾿ κε ἈΝ 

αὐτοῖς; καὶ ἔλαβον βρόχοις, χήναφ γριοὺς Καὶ 

νήττας καὶ ὠτίδας. ὥστε καὶ ἡ τέρψις αὐτοῖς 

καὶ τραπέζης ὠφέλειαν παρεῖχεν. εἰ δέ τινος 

προσέδει, παρὰ τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς ἐλάμβανον 
7 “ ΡῚ ͵ὔ 3 Ἁ , 

περιττοτέρους τῆς ἀξίας ὀβολοὺς καταβάλλοντες. 

ἔδει δὲ μόνον ἄρτου καὶ οἴνου καὶ στέγης" οὐ γὰρ 

ἀσφαλὲς ἐδόκει μετοπωρινῆς ὥρας ἐνεστώσης 

ἐνθαλαττεύειν: ὥστε καὶ τὴν ναῦν ἀνεῖλκον ἐπὶ 
“- , 

τὴν γῆν νύκτα χειμέριον δεδοικότες. 

1Α ἴσως ἄν τι καὶ τ. ἀληθῶν ἔπρ. : κἂν ἔον: καὶ δομδθῖ. 

5. Ῥᾷᾳ πᾶσαν (θεἴοτθ τὴν) δ 9ροὺ Ηρτγοῦ. (Απινοῦ) : [85 

περιέπλ. 4.[Ἃ παραθαλασσία ἃιῃα οπιἱῦϑ πολυτελῶς ΚΡ 9Ρ}} 

ἁλωὴ 6 ὁ ΨΑίοκομδοῦ : Δ ἐνβῆσαι (ΟΥ̓. ἴο ἐμ.): ΡΒ 

ἐνικῆσαι : 11] ἐνοικ. ΤῬ καταπλ. 8.Α ἔβαλον 

δ4 

ἀνὰ ιν. «ὐδδον “. μμμμνμνμνμμν να. 4 

ἀμ Νδδνων δι. 4. .. 

 ῳ Ψ ϑ ϑικνεη νυ  αην. 
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Απάᾶ ρεύόοδαποα βοιηθιίησ ὑμαὺ νγὰθ γ68] ἢδα ἤθη 
θἷὶπ ἄοπο, θυ ὑπαὺ {πὶ5 τυσηυ]δ πα ποῖβε ἢΠ]]εα 4]] 
ὑμαῦ συγ] ἐναςοῦ : 

12. δοπηθ γουῃρ σ]]αηΐβ οἵ Μαείμγσημπα, ὑπ πΚίπρ 
ἴο ΚΕαρΡ ἐπε νἱπίασε Ποϊγ- ἀν δπα ἙἽποοβίηρ ἴο 8 Κα 
πε Ρἰθάβυσα δρτοδα, ἄγαν ἃ 51η184}} νϑβ856] ἰηΐο {πε 
γγαΐευ, πα Ρυζϊπρ ἴῃ ὑπ 6 1] οὐ ἀοτηθδϑίϊο βαυναηΐβ ἴο 
ΤΟΥ, 54116 8 ἀθουὺ {Πο56 ρ]δαβαηῦ ἔδττηβ οἵ ΜΙ νυ. ] 6πηα ὑΠαὺ 
ὙΕΙῈ ΠΟΔῚ Ὀγ ὑπ6 βϑάβῆοσθ. ΒῸν {Π6 τυ τὴ οοδβὺ 
Πᾶ5 τη σοοα πα καΐε Πδυθοιτβ, Πα 84}] δ] οὴρ 
ἰ5. ΔαοΥ πο α ψΊ ἢ τηδηΥ 5ἴαίεὶν θυ] αΐησβ. ΤΉΘΓΘ ἃΓ6 
Ὀεβίάθϑ τϑὴν Ὀαΐῃβ, ρυάθηβ, ΔΠα Ὅτοναβ, ὕΠπεβε ὈῪ 
αὐ, ὕποϑε ὈΥ παῖισα, 8411} Ὀγᾶνα [ῸΓ ἃ τῇδη ἴο δῖα 
Πὶβ Ῥαβὕισηε ὑπ 6 γα. 

ΤῊΣ 5810 ἐμεογεΐοσε ραβϑϑίηρ δ]οηρ ἃπα {ἸῸΤ {ἰὴ 8 
ἴο της ρΡυϊεπρ ἰπ αὖ ἐπε Ὀᾶνβ, παν αἸα πὸ Πδυὴ 
ΟΥ̓ ἱπΠ]ΌΤΥῪ ἴο ἃῆν, Ὀυΐ τεογθαίθα ὑπουηβαῖνεβ ψ ἢ 
αἴνεὺβ Ρ᾽θαβασαβ, βομηθύχηθθ τὶ ΔΠΡ97]65, γτοᾶβ, δπὰ 
᾿τη65 ἰακίπηρ ἤβἢ ἔγουη {15 οὐ {π6 οὔμεὺ ργοιηϊηδηΐ 
ΤΌΘ, βοιαθεϊπηθβ ἢ ἄορβ οΥ [01151 Πυπίϊηρ {Π6 
Βαῖθβ ὑπαὶ ἤδα ἔτομη ἐπε ποῖβα οἵ {π6 νἱπαγατσάβ ; 
ἴδ ὅποη ἔμεν σψουἹα σῸ ἃ ον] ηρ, ἀπα ἴακε {πα 
ὙΠ α-σοοβθ, ἀπο, ἃπα τηδ] τα, ἀπ ἴῃΠ6 Ὀυδβίατα οὗ 
{πὸ ἢε]α ; πα 580 Ὀν ὑπεὶν Ρ]θαϑασα ἔαγπ 5 ῃη θα ὑποιη- 
56 ῖνεβ τ ἃ ρΡ]επίδοιβ ἔ8 016, [1 πεν πεεαβα δηγ- 
ἔμῖπρ εἶδα ὑπεν ραϊα {πε ν᾽] ]ᾶρσεῖβ ἀθονε {πε ρΡτῖςα. 
Βαΐ {πεγα νγὰβ ποίῃϊηρ ε]5εὲ ννδηϊηρ Ὀαὺ ΟὨΪν Ὀγεδα 
ἃ Πα πα Πα Πουβε-τοοη. ΕῸΣ ὑπαν ὑπουρῃὶ τὖ 
απϑαΐθ, ἔΠ6 δυξατηη πον ἴῃ 5 ἀεοϊπαύϊομι, ἴο ααϊΐ 
πε Ἰαπα ἀπᾶ [|ἴῈ 811] πίρῃῦ ἃροαγὰ αὖ 868 ; ἃπα ἐπεσε- 
ἔοτε ἄγεν {πΠ6 νε 556] ἀϑῆῇουε [Ὁ ἔξεδυ οὗ ἃ ἰετηρεβῦποιϑ 
ηϊρηϊ. 

1 ῃρίϑ. - 



ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

13. Τῶν δή τις ἀγροίκων ἐς ἀνολκὴν λίθου 
«τοῦ: θλίβοντος τὰ πατηθέντα βοτρύδια" χρήξων 
σχοίνου, τῆς πρότερον ὅ ῥαγείσης, κρύφα ἐπὶ τὴν 
θάλατταν ἐλθών, ἀφρουρήτῳ τῇ νηὶ προσελθών, 
τὸ πεῖσμα ἐκλύσας, οἴκαδε κομίσας, ἐς ὅ τι 
ἔχρῃζεν ἐχρήσατο. ἕωθεν οὖν οἱ ,"Μηθυμναῖοι 
νεανίσκοι ζήτησιν ἐποιοῦντο τοῦ πείσματος, καὶ 
(ὡμολόγει γὰρ οὐδεὶς τὴν κλοπὴν) ὀλίγα μεμ- 
ψάμενόι τοὺς ξενοδόκους παρέπλεον. καὶ στα- 
δίους ὃ τριάκοντα παρελάσαντες προσορμίξονται 
τοῖς ἀγροῖς ἐν οἷς ὠκουν ὁ Δάφνις καὶ ἡ Χλόη: 
ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς καλὸν εἶναι τὸ πεδίον ἐ ἐς θήραν 
λαγῶν. σχοίνινον ἡ μὲν οὖν οὐκ ὃ εἶχον ὥστε 
ἐκδήσασθαι πεῖσμα. λύγον δὲ χλωρὰν μακρὰν 
στρέψαντες ὡς ὃ σχοῖνον ταύτῃ τὴν ναῦν ἐκ τῆς 
πρύμνης ἄκρας εἰς τὴν γῆν ἔδησαν. ἔπειτα τοὺς 
κύνας ἀφέντες. ῥινηλατεῖν, ἐν ταῖς εὐκαίροις 
φαινομέναις τῶν ὁδῶν ἐλινοστάτουν. 

Οἱ μὲν δὴ κύνες ἅμα ὑλακῇ διαθέοντες ἐφό- 
βησαν τὰς αἶγας, αἱ δὲ τὰ ὀρεινὰ καταλιποῦσαι 
μᾶλλόν τι πρὸς τὴν θάλατταν ὥρμησαν, ἔχουσαι 

δὲ οὐδὲν ἐ ἐν ψάμμῳ τρώξιμον, ἐλθοῦσαι πρὸς τὴν 
ναῦν αἱ θρασύτεραι αὐτῶν τὴν λύγον τὴν Χλωράν, 
ἢ δέδετο ἡ ναῦς, ἀπέφαγον.ὃ 14. ἦν δέ τι καὶ 
κλυδώνιον ἐν τῇ θαλάττῃ, κινηθέντος ὃ ἀπὸ τῶν 
ὀρῶν τοῦ “πνεύματος. ταχὺ δὴ μάλα λυθεῖσαν 
αὐτὴν ὑπήνεγκεν ἧ παλίρροια τοῦ κύματος καὶ 
ἐς τὸ πέλαγος μετέωρον ἔφερεν. 

Αἰσθήσεως δὴ τοῖς Μηθυμναίοις γενομένης, οἱ 

“«-τοῦ-- ΕΗ 1 σγᾷρθ-ϑύομβϑ Ξξ ἔνοινα ὥ. 1 ΞΑ -ἀας 
3 ῬΘΥΓῚ στάδια 4. 0 ΚΑ : γὴη88 σχοῖνον 5.Α οὐδὲν 5.ἋΑ 
στέψαντες εἰς 7.Α φαννουμένων 8.ΑΚ4 ἐπ. 9.Α κινηθὲν 

δ6 
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18. Νον ἰδ Βαρρεπεά ἐμαΐ ἃ οουιηΐνυ ἔξ! ]ονν νναπτϊην 
ἃ ΤῸΡΕ, Πῖβ. οὐ Ὀεϊπρ ὈΓΙΌΚΕ, ἴο ἢδα] ἃρ πε βἴοπε 
νγΠογαν ἢ ΠῈ νὰ οὐ παϊηρ οΥαρΘ-ϑἴομθβ, 5π 6 Καα 
ἄονιι ἴο ἐπε 568, ἃπα ἤπαϊπρ ὑπ βῃϊ]ρ ἢ ποροᾶν 

οἴη ΒΕΓ, Ἰοοβεα ἴῃς οδθ]6 ἐμαῦ Πε]α ἢδθὺ πᾶ Ὀγουρῃὶ 

; 
[ 

ἰῦ ἀὐγὰν ἴο βεῦνα ἢΠὶβ Ὀυβίπθϑθ. [|π {Π6 του πίηρ [6 
γουπρ' τηδη οὗ Μείηγτηπα θεσᾶπ ἴο ἐπααΐγα αὔζευ {πε 
ΤΌΡΕ, ἅπα (ποροᾶν ονπηίπρ' ὑπ6 ὑΠϊθνευν) γε π παν 
Βα ἃ {||6 ὈΪαιηθα ἴῃῈ ὑπκίπαπεθβ ἃΠα ᾿π]υσν οὗ 
ἐπεὶ Ποβῖβ, ὑπαν Ἰἰοοβεα ἔγοτα ἔπε ποθ, ἃΠπΠα δ ]ηρ Οἢ 

ἑπϊτὲν ἔαυ]οπ ρα ἀυυῖνεα αὖ ὑΠ6 ἢ6]α5 οἵ Πλαρῃπῖβ ἃπα 
ΟΠΪοεα, ἔμοβα 6] 45 ββοιηΐηρ {Π6 ΠΠκ 6] θϑὺ ἴον παηΐίηρσ' 
πε παγθ. ἸΤμεγαΐοσα Ρεϊπρ ἀδβϑυζςαϊε οἵ ἃ τορε ἴο 
56 ἔῸγ {πεῖν ο80]6, ὑπεν τηδάθ ἃ νυ ὶτἢ οὗ σγεεπ δηαᾶ 
Ἰοηρσ 58] ον -ἔννρβ, ἃπα ἢ ὑπαὺ ὑἰεὰ ΠΕῚ ὈΥ ΠΕΥ 
βΒίεσῃ ἴο ὑπθ 5ῆογε. ἤθη 5] ρρίπσ ὑπεὶν ἀορβ ἴο 
Βυπῦ, πεν οαϑὺ ὑπαὶν [0115 πὶ ἴΠοβ6 ραΐῃβ ὑμαὺ ββειηβά 
βυϊεβὺ ἔῸΣ σϑτηα. 

ΤῊΣ ἀεαρ-τηουϊῃεα ἀορ5 ορεπαα Ἰουα, Δπα τὰ πηϊηρ; 
δθουΐ τὰ το ἢ Ὀαγκίηρ,, βοτὰ ἴΠ6 ρσοαῦῖβ, ὑπαΐ 4]} 
Βυγτεα ἄονγῃ οσὰ πα τηοπηΐαϊηβ5 τονγαγ5 [Π6 568; 
δηα Ππάϊησ ποίῃϊηρ ἔπε τα ἴῃ ὑΠ6 βαπα ἴο δῦ, σουηϊηρ᾽ 
Ρ ἴο ἐπαῦ 5810 βοῖηβ οἵ {Π6 Ὀο] δι τηϊβοῃίθνοιιβ σοαὺβ 
σῃδνεα ἴῃ ρΡίθοθβ ἴΠ6 σγξεϑη 58] ]}ονν - ἢ ὑπαΐ τηδαθ 
ΠΕΡ ἔαϑί. 14. Αὐ πε βᾶῖηθ τποϊηθηῦ ἔπεσα θερδῃ 
ἴο Ὀ6 ἃ Ὀ]υβίευ αὖ 868, ἴῃ6 νυἱπα Ὀ]ονηρ ἔτομ ἐπα 
τηοπηΐαΐηθ. Οἱ ἃ βυδάδξη ἐπογεΐοσα ἴῃς Ὀδοκννα8ἢ 
οὗ {π6 ννᾶνεϑ βεὺ πὲ ἰοοβε ρίππδος δα υῦ ἃ πα οαγτῖθα 
Βοὺ οἵ᾽ ἴο {πε τηδίῃ. 

Α5 β800ῃ 85 ὑπεὲ Μειηγιηπαθαπβ πεατὰ πὰ παν8, 
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Ν 3.« ΑΝ Ἀ 7 ν' ξ Ν Ἁ ᾽7ὔ μὲν ἐπὶ τὴν θάλατταν ἔθεον, οἱ δὲ τοὺς κύνας 
συνέλεγον, ἐβόων δὲ πάντες, ὡς πάντας τοὺς ἐκ 
τῶν πλησίον ἀγρῶν ἀκούσαντας συνελθεῖν. ἀλλ᾽ 
ἣν οὐδὲν ὄφελος: τοῦ γὰρ πνεύματος ἀκμάζοντος, 
ἀσχέτῳ τάχει κατὰ ῥοῦν ἡ ναῦς ἐφέρετο. οἱ δ᾽ 
οὖν οὐκ ὀλίγων κτημάτων ̓  στερόμενοι ἐζήτουν 
τὸν νέμοντα τὰς αἶγας, καὶ εὑρόντες τὸν Δάφνιν 
ἔπαιον, ἀπέδυον" εἷς δέ τις καὶ κυνόδεσμον ἀρά- 
μενος περιῆγε τὰς χεῖρας ὡς δήσων. ὁ δὲ ἐβόα 
τε παιόμενος καὶ ἱκέτευε τοὺς ἀγροίκους, καὶ 

πρώτους γε τὸν Λάμωνα καὶ τὸν Δρύαντα 
βοηθοὺς ἐπεκαλεῖτο. οἱ δὲ ἀντείχοντο σκιρροὶ 3 
γέροντες καὶ χεῖρας ἐκ γεωργικῶν ἔργων ἰσχυρὰς 
ἔχοντες, καὶ ἠξίουν δικαιολογήσασθαι περὶ τῶν 
γεγενημένων. 1. ταῦτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

ἀξιούντων, δικαστὴν καθίζουσι Φιλητᾶν τὸν βου- 
κόλον: πρεσβύτατός τε γὰρ ἦν τῶν παρόντων 
καὶ κλέος εἶχεν ἐν τοῖς κωμήταις δικαιοσύνης 
περιττῆς. 

Πρῶτοι δὲ κατηγόρουν οἱ Μηθυμναῖοι σαφῆ 
καὶ σύντομα, βουκόλον ἔχοντες δικαστήν: ““ἪἬλ- 
θομεν εἰς τούτους τοὺς ἀγροὺς θηρᾶσαι θέλοντες. 
τὴν μὲν οὖν ναῦν λύγῳ χλωρᾷ δήσαντες ἐπὶ τῆς 
ἀκτῆς κατελίπομεν, αὐτοὶ δὲ διὰ τῶν κυνῶν 
ζήτησιν ἐποιούμεθα θηρίων. ἐν τούτῳ πρὸς τὴν 
θάλατταν αἱ αἶγες τούτου κατελθοῦσαι τήν τε 
λύγον κατεσθίουσι καὶ τὴν ναῦν ἀπολύουσιν. 

1 ΑΘΓ κτὴμ. Ὁ Μηθυμναῖοι: Αα οἱ Μ. 5.50 Ηΐγβοῃ: 
ΤΏΒ5 τε 5.|ΑᾺ σκληροὶ ῬΓΟΌ. οἱ νϑν: 4 σκηροὶ ΜΙ 
πρ. τε δια πρ. γε: ἢ πρ. τότε: Α πρεσβυτα. (ΟΟΥΓ. ἴο -την) 
τότε 5.ΑᾺΑ 1πρῖ. 

δ8 
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ΒΟΟΚ ΠΠ, 88 14-16 

βουὴ οὗ ἐῆεια ροβίθα ἴο {πε 568, βοιηδ βἰαγυβα ἴο ἴδ κΚθ 
ρ πε ἄορ, ἃ}} τηδάδθ ἃ μα Ὁ ἐμγοῦρἢ ὑπΠ6 ἢ6]48, 
Δ η6 Ὀτουρῃῦ ὑπὸ πεῖρῃθρουσίπρ τὰγα]5 ἰπῃ. Βαΐ 8]] 
γγὰ5 ἴ0 ΠΟ ΡΌΓΡΟΒΘ ; 81} νγὰβ Ἰοβῦ, 411 νγὰβ σο 6. ΕὟΓ 
πε νυἱπα γεϑῃεπίηρ, ὑπ 6, 5η10Ρ ψι ἢ ἀπ ΠΥ νοοδ Ὁ ]6 
ΡΕυπἰοῖδν πα συν Π 655 ννὰ5 σΔΥΥΙ αὶ ἄννᾶυ. 

ΤΗδγεΐοσε ἴπςῈ Μειμγτηπαδδηβ, μανίηρσ ἃ σγααὺ 1055 
Ὀν ὑπῖ5, Ἰοοκεα ἔου ὑπεῈ σοαϊμεγα, πα Πρῃ πη οἢ 
Παρ ηΪ5, ἔ6}} ἴο εὑ Πΐτη, ἀπα ἴοτε οἵ ἢϊ5 οἰοίῃεβ, απά 
οπα οἥετεα ἴο πα ἢϊ8 Πᾶπαβ θη τη σὶῦἢ ἃ 
αἀορσ-5810Ρ. Βιυὺῦ ΤλάρΠπῖβ, απ ἢ6 ννᾶὰθ τη ΒΈΥΘΌΪΥῪ 
Ὀεαΐεῃ, οὐδ οὐδ ἃπᾶ ἱπηρὶοσεα ὑπ6 Παρ οἵ {πε 
οσοαπέγν ἰδ 5, ἀπ οἢϊοῆν οὗὨ 411 οδ]]Ἱεα ἔῸΓ σϑϑοὰθ ἴο 
δῖα ἃπα ᾿γγαθβΌα ὙΠΟΥῪ ΡῥΥΘΒΟ ΠΟΥ οᾶτηθ ἴῃ, πα 
ΟΡΡοβεα ἐποιηβεῖνεβ, Ὀγάννιν οἷα ἔα] ]ονν5 πα 506 ἢ ἃ5 
Ὀγ ἐπεῖν οουπνν ἰαθου Πα Πᾶπαβ οὗ εἴθε], ἀπᾶ τε- 
αυϊτεα οἵ {Π6 ἔαυτϊοὰβ γουτῆβ οοποουπίησ ἴῃοβε ὑῃίηρβ 
ὑμαὺ πᾶ Παρρεπεᾶ ἃ ἔδϊγ Ιεραὰὶ ἀεραῖε ἀπα αδοϊβίοη. 
1ὅ. Απα {πε οὔμοὺβ ἀδϑιστίησ ἴΠῈ βαπηα ὑπίηρ,, [ΠΥ τηδαά 6 
ΡῃΠεῖαβ ἔμ6 μεγάβθτηδη ᾿πᾶσε. ΕῸΣ Πα ννὰβ οἰ δβδὲ οἵ 
41} ἐπαῦ γεσα ὑπθγε ργεβϑεπῦ, ἀπ αὶ ἔδτηοιβ [ῸΥ ἀρτὶσῃῦ- 
Π6558 Δ Οηρ {Π6 ν]]}] ρ΄ Υ8. 

Τη6 Μειηγνιηπδεδηβ ὑπεγεΐοσε Ὀερᾶῃ ἢγβῦ, δπά 
Ἰαϊα ὑπεῖν δοουβαίϊίοη ἀραϊηδὶ Παρ ηἶβ, ᾿ῃ να Ὺ 5ποσΐ 
᾿Δηα Ρουβρίοοι 5 νου 85 θεΐοστε ἃ Ππεγαβιηδη-] παρε: 
ἦγ»ὲ οᾶτηε ἰπῖο πεβε ἢε]άβ ἴο ἢὰηΐ. ΥΥ̓ Βεγεΐογε 
ἢ ἃ φυθοῃ 58 ]||1}ον- τ} νὰ Ἰοῦς οὐ 5ῃἷρ ἐἰεὰ 
ἴο ὑῃ6 5ῃοῖε ὑγῃ]]Ὲ Οὐ ἀἄορβ ψγεσε πυηέϊμσ ἐπ6 
σγτουῦπαβ. Μαδηνῃθ6 ἰδ σοῖς οἰγαγεα ἔγοιη {πα 
τη ἴαΐπβ5 ον ἴο ἔῃ 6 568, σῃαννοα Πς σγυθθη 680]6 
ἷπ Ρίθοθβ, βεῦ ΠΟΥ αὖ ᾿ἰθεγῖν, ἀπα Ἰεῦ ἢεὺ ἢἤγ. Υὕου 
58} ΠΟΥ ἰοββίησ ἴῃ πε 56, Ὀὰὺ νὴ ψνΠαὺ οΠποῖοα ἀπα 
το σοοα ἰδάδη ! υνῆδὺ ἔπε οἱοῖμεβ ἂῖε Ἰοβὲ ! να 
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ΌΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΚ 

Τὸ ᾽ Ν ᾿ Ἷ [οὶ θ 7] Ψ ῇ 

εἰδες αὑτὴν ἐν᾿ τῇ θαλάττῃ φερομένην, πόσων 
᾿ Ἁ “ ᾽ ΄ οἴει μεστὴν ἀγαθῶν; οἵα μὲν ἐσθὴς Σ ἀπόλωλεν. 
- Ν , “- 7 

οἷος δὲ κόσμος κυνῶν. ὅσον δὲ ἀργύριον: τοὺς 
» Χ 7 ,] - 

ἀγροὺς ἂν τις τούτους ἐκεῖνα ἔχων ὠνήσαιτο. 
᾽ ν᾿ “ 7 ᾿ “- - ΔΙ 5 

ἀνθ᾽ ὧν ἀξιοῦμεν ἄγειν τοῦτον πονηρὸν ὄντα 
ΡῚ ͵ ὰ “ “ Ἑ 37 

αἰπόλον, ὃς ἐπὶ τῶν αἰγῶν τὰς ὃ αἶγας νέμει. 
“- “ ᾿ 

16. Τοιαῦτα οἱ Μηθυμναῖοι κατηγόρησαν. ὁ 
Ν ΄ Ψ Ν [ο Ψ εἾ ων ᾿ 

δὲ Δάφνις διέκειτο μὲν κακῶς ὑπὸ τῶν πληγῶν, 
,ὔ ς “ “ ΄ ῇ 

Χλόην δὲ ὁρῶν παροῦσαν πάντων κατεφρόνει 
ἡλσλτὰ 3 ἐξ ᾿ ͵ ν 3 Ἂ καὶ ὧδε εἶπεν: “᾿Εγὼ νέμω τὰς αἶγας καλῶς. 

“ Ν Ἃ “ ῇ, 
οὐδέποτε ἠτιάσατο κωμήτης οὐδὲ εἷς, ὡς ἢ κῆπόν 

ἃ ζ,. 5. δὶ 7, ΔΝ , τίνος αἷξ ἐμὴ κατεβοσκήσατο ἢ ἄμπελον βλαστά- 
Ψ , νουσαν κατέκλασεν. οὗτοι δέ εἶσι κυνηγέται 

ΩΝ Ν 7 7] “ 7 

πονηροὶ καὶ κύνας ἔχουσι κακῶς πεπαιδευμένους, 
ᾳ ΄ Ἂν - 

οἵτινες τρέχοντες" πολλὰ καὶ ὑλακτοῦντες σκληρὰ 
γ᾽, Ν “"» “ “ 7ὔ 

κατεδίωξαν αὐτὰς ἐκ τῶν ὀρῶν καὶ τῶν πεδίων 
2 Ν Ν , “ ψ 3 Ἄ δ, τον 

ἐπὶ τὴν θάλατταν ὥσπερ λύκοι. ἀλλὰ ἀπέφαγον 
Χ ἌΣ, κ᾽ Ν , 

τὴν λύγον. οὐ γὰρ εἶχον ἐν ψάμμῳ πόανϑ ἢ 
,ὔ Ζ 2 Γ Ἁ δ 

κόμαρον ἢ θύμον. ἀλλ᾽ ἀπώλετο ἡ ναῦς ὑπὸ 
“Ὁ 7 “ “ 

τοῦ πνεύματος καὶ τῆς θαλάττης: ταῦτα χει- 
“ “ ᾿] 

μῶνος, οὐκ αἰγῶν ἐστὶν ἔργα. ἀλλ᾽ ἐσθὴς 
7 7 7 ΄ “ 

ἐνέκειτο καὶ ἄργυρος: καὶ τίς πιστεύσει νοῦν 
Ἷ - “- - 3 Ῥ 

ἔχων, ὅτε τοσαῦτα φέρουσα ναῦς πεῖσμα εἶχε 
3 

λύγον; 
“ὦ 3 Ἑ Ἂς ᾿] 17. Τούτοις ἐπεδάκρυσεν ὁ Δάφνις καὶ εἰς 

5 ΄ ,ὔ Ὁ 

οἶκτον ὑπηγάγετο τοὺς ἀγροίκους πολύν: ὥστε 
ς ᾿ ς ον δ [ο Ν ΄ 
ὁ Φιλητᾶς ὁ δικαστὴς ὦμνυε Πᾶνα καὶ Νύμφας, 
ΤΑ ἐπὶ 2 ὉΠ] εὐθὺς 8. ρ0ὺ ΒΟΠΠΘΥ- ἢ : ΠΊ58 ἐπὶ τῆς 

θαλάσσης ἰδὼν τὰς (Ρᾳ οιμηϊῦ ἰδὼν ἀπ τοϑα νέμει ὈδΘίογθ τὰ) 
Θηα αὖ Θῃηα ὡς ναύτης (ἃ 1085) 1 ὍΠΙ] τρύχ. ὅ ῬγΟΌ. 
οΟΪά νὰ: Α λύγην: Ὁ λύγον 6ᾺΑ οπὖβ, δηα ἐο]]ον ηρ 
καὶ Τ᾿ ῬΘ"ῆ. λύγινον 8.Α προσ. 
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ΒΟΟΚ [Ι, 88 165-1Ὁ 

ΤΆΓΘ ΠΑΥΠΕ55 ΔΠπΠα ΟΥ̓ΠδΙηδηΐβθὶ [Ὁ ἄορθ ἅτε ὑπογε! 
να ἃ ἔγεάβατν οἵ ργθοίοιβ 5νευ ἢ Ηδε ἱμαὺ Πα 4]} 
πηϊσην δαβιϊγ ρυτοπ δα [Π 656 ἤθ] 45. Εὸν {Π|5 ἀδτηᾶρα 
νγα ὑπίηκ 1 Ὀαΐ τἱρηῦ ἀπα γϑᾶβοη ἴο ΟΔΥΤΥ ἢΐτη ἀννᾶῦ 
ΟἿ οαρίϊνα, Πΐτη ὑΠαῦ 15 σα οἢ ἃ τηϊϑοῃίανοιβ φοδΐπεσα 
᾿ἴο ἔδεα 5 σοαῦβ ἅροπ ὕποβε οὐπεὺ σοαύβ,2 ἴο υυὖ, ὑΠῈ 
νγᾶνε5 οἵ {πε 568. 

16. ΤῊϊΒ νγὰβ πε δοοιυβαύίοη οἵ η6 Μειηντηπδθδηβ. 
ΒΑΡ πὶ ὁπ ἐπε οἴπευ 5146, δἰ μου ἢ Πὶβ θΟμῈ5 ὑγε τα 
5016 στ Ὀαβίϊηρ, γεῦ βεείησ ἢ ἀεαν (ἬΪ]οε ἔπεσε, 
βεὺ 1Ὁ αὖ παυρῃϊ ἃπα βροκε ὑπ ἱπ Πὶβ οὐγὴ ἀδέεποα : 
“1, τὴ Κεερίπρ' ΤΥ σοδΐβ, ἢᾶνε ἀοπὲ τὴν οἵοε νε]]. 
ΕῸΣ ΠΕνΕῚ 50 τ Π0ἢ 85 ομδ οὗ 41} πεῸ6ὶ' πείσῃ θουτβ οἵ 
πε να]θ μὰ Ὀ]διηθα τὴθ γαῖ, ὑμαῦὺ δὴν Κια οὐ σοαῦ 
οὗ τηῖπε ἢδ5 Ὀγοκα ἰπΐο δπα δαΐθῃ ἃΡ ἢὶβ συ θη ΟΥ 
ὈγοννΖεα ἃ γουπρ ΟΥ̓Ἠ Βργουϊζίηρ νἱπμ6. Βυΐ ὕποβα δῖα 
νοκεαα ουγδεα Πυηΐοιβ, πα πᾶνε ἄορβ ὑπαὺ ἢᾶνε πὸ 
ΤΠΘΠΠΘΥ͂Β, ΒΌΟἢ ἃ5 νι ὑπεὶν ἔατίοιβ οουγβίηρ 8πὰ 
τηοϑὺ νεπουηθηὺ Ὀαγκίηρ Πᾶνα, {κα νον εβ, βοαγθα Τὴν 
σοαῖβ ἃπα ἴοβββα ἵπεῖη ἀονη ἴτοση ἴῃ6 τηοαηΐαὶ 8 
ὑΠγοαρΡη ἴπ6 νᾷ]]ὲγβ ἴο ἴη6 586εᾶ8ά. Βυῦ ἴμϑυν Πᾶνα 
εαΐἴδῃ ἴΠ6 ρσδϑη νὺῃ. ΕῸΓΣ παν σου] ἤπα ποίῃϊηρσ 
Εἶδε ροπ πε 58Πη6, πείζῃει ἀὐραΐθ, νυ ] ϊησ, Βἤσα, 
ΠΟΙ ἔἤγτηθ. Βυΐ {Π6 5Π1ρ᾽5 ᾿σϑῦ ὈῪ ψὶπα ἃπα Ψψᾶνα. 
ΤΠαῖβ ποῦ τὴν ρσοαῖβ, θυ {πε6 ἴδυϊς οὗ 5εὰ5 δῃὰ 
τειαρεβίβ. Βαυΐ ὑπεῦα σγεσα το οἱοῦμεβ πα βίϊ νοῦ 
Δοαταὰ μου. Απα ψῆο ἐῃαὺ Πὰβ δὴν υγῖῦ οδῇ Ὀε]ϊενα 
ὑπαῦ ἃ βῃϊρ ὑμαῦ ἰβ. 50 τἱοῆὶν ἰαάθῃ βῃοι!α ἢᾶνε 
ποὐῃίπηρ' ἴῸΓ ΠῸῚ ο40]6 θαΐ ἃ νυ τ ἢ ὃ Ὁ ς 

11. τ ἐμαὺὶ Παρμηῖὶς θερσὰπ ἕο ψεερ, πα τηϑάς 
ἔπε τυϑίϊοβ σοτημηϊθογαΐα ἢΐτη δπα ἢϊβ σᾶιι56, 580 ὑδμαῖ 
ΡμῃιΠεῖαβ ὑμῈ Ἰπᾶρε οα]]1εαὰ Ῥᾶη πα ἴπθῸὸ Νυ ΡΒ ἴο 

1 ρρᾶγ. 2 {ῃ6 ψγογὰ ἴογ “" φοαῦβ᾿ 8150 τηβϑῃβ " γγᾶυ8β8.ἢ 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

μηδὲν ἀδικεῖν Δάφνιν, ἀλλὰ μηδὲ τὰς αἶγας, τὴν 
Χ , Χ Ν » ᾿ ΝΜ - 

δὲ θάλατταν καὶ τὸν ἄνεμον, ὧν ἄλλους εἶναι 
7 ᾽ » “ ΄-“ 

δικαστάς. οὐκ ἔπειθε ταῦτα Φιλητᾶς Μηθυ- 
[ 1 , » 3 ὦ Ξ. δ “ὌΝ, ς ΄ 3 

μναίους “ λέγων, ἀλλ᾿ ὑπ οργῆς ορμήσαντες ἢγον 
΄ Χ ΄ Ν ἰο δ 3 “ 

πάλιν τὸν Δάφνιν καὶ συνδεῖν ἤθελον. ἐνταῦθα 
οἱ κωμῆται ταραχθέντες ἐπιπηδῶσιν αὐτοῖς ὡσεὶ 
ψᾶρες ἢ κολοιοί, καὶ ταχὺ μὲν ἀφαιροῦνται 
τὸν Δάφνιν “ἤδη καὶ αὐτὸν μαχόμενον, ταχὺ 
δὲ ξύλοις παίοντες ἐκείνους εἰς “φυγὴν ἔτρεψαν. 
ἀπέστησαν “ δὲ οὐ πρότερον, ἔστε τῶν ὅρων 
αὐτοὺς ἐξήλασαν εἰς ἄλλους ἀγρούς. 

18. Διωκόντων δὴ τούτων ᾧ ἡ Χλόη κατὰ 
πολλὴν ἡσυχίαν ἄγει πρὸς τὰς Νύμφας τὸν 
Δάφνιν, καὶ ἀπονίπτει τε τὸ ̓ πρόσωπον ἡμαγμένον 
ἐκ τῶν ῥινῶν ῥαγεισῶν ὑπὸ πληγῆς τινος, κἀκ 
τῆς πήρας ,“προκομίσασα ζυμίτου μέρος καὶ 
τυροῦ τμῆμά αὶ δίδωσι φαγεῖν. τό τεῖ μάλιστα 
ἀνακτησάμενον ὃ αὐτόν, φίλημα ἐφίλησε μελιτῶδες 

ἁπαλοῖς τοῖς χείλεσι. 19. τότε μὲν δὴ παρὰ 
ἴω Φ' “ 

τοσοῦτον Δάφνις ἦλθε κακοῦ. 
Ν δὲ [ον ᾽ 7 9 ΄ 2 ᾽ Τὸ δὲ πρᾶγμα οὐ πάντῃ" πέπαυτο, ἀλλ 

, « θ “ ͵ ᾽ ΑἿ « “ 1τ0 

ἐλθόντες οἱ Μηθυμναῖοι μόλις εἰς τὴν ἑαυτῶν, 
ὁδοιπόροι μὲν ἀντὶ ναυτῶν, τραυματίαι δὲ ἀντὶ 
τρυφώντων, 1" ἐκκλησίαν τε συνήγαγον τῶν πολι- 
τῶν, καὶ ἱκετηρίας θέντες ἱκέτευον τιμωρίας 
2 “ » “Ὁ , 50Ὸ.Ν “ 

ἀξιωθῆναι, τῶν μὲν ἀληθῶν λέγοντες οὐδὲ ἕν, 

1 ΗΒ αὐ. :35Α ἀπέστρεψαν 5. ΤΙ] ὁρῶ 4Ἅ4 τούτων: 
ῬΡᾳ τοὺς Μηθυμναίους ἐκείνων 5. 50 ΗἸΓΒΟῊ ; [η858 καὶ 5. 
ῬΓ͵ΓΘΒ. Τ᾿ γηββ τότε ὃ 50 3,611": 55 -ἢ 9. Ῥᾳ ταύτῃ 

10.Α ἕαυτ. πόλιν ἃ Πα -οΠ}]5 ὈΥ Ποπηοϊοῦ!ὶ. ὁδοιπ. ---“μψαυτῶν 
ΤΑ τραυμ. τῶν ἐγχωρίων τρυφ. ὈΥ͂ 611. αἰΐευ τρυφ. ΑΡΒ 

καὶ ἐν ἡσυχίᾳ ὄντων τούτους εἰς βοήθειαν ἥξειν ἱκέτευον (ὕνγο 
᾿ΠΘΟΥΤΡ. 9Ἴοββ65 8πα τούτους ὈΥ 611.) 
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ΒΟΟΚ 1, 88 17-19 

νυ 55 ὑπαῦ πειϊμευ Παρ πῖβ ΠΟΥ πὶ σοαΐβ Πδα ἀοη6 
ΔΩΥ ψτοηρσ, Ὀαὺ ὑμαὺ Ὁ ψγὰβ ὑΠ86 νἱπα δπᾶ 568, πα 
ἐμαῦ οὗ ὕῃοβα ἔπεσα ψεσα οὐμεὺ Ἰὰασ68. ΥὙδὺ Ὀγ ὑῃ15 
βαεηΐεποα ΡῃϊΠ]εῖαβ οουἹα ποὺ ρεύβαδαθ ἀπ Ὀἱπα {πε 
Μειμνταπδθαηβ, θὰὺ ἀσαὶπ ἴῃ ἃ ἔμτυ ὑπαὺ 811 ἴο 
ἴονβε ᾿αρμηΐβ, δπα οἴετεα ἴο Ὀϊπα ἢ. ἢ 
νυ οἢ ἴΠ6 ν]]Π]σοῦβ Ὀείηρ' τηονεα, 611] ἀροη ὑμϑτα {Κα 
βοοκβ οὗ βἰϑυ]ηρσβ οὐ Ἰαοκάανβ, ἀπα συγ θα Ηΐτη ἀυνᾶν 
ἃ5 6 νγὰβ Ὀυβυ!ηρ διηοηρσδὺ ὑπεηη, ΠΕΡΕῚ οδϑβίην 
ὉΠ] ὙΠ ὑπεῖὶγ οἱὰ5 ὑμπεν Παᾶ αἀγίνεηῃ. ἵπεὰ τῆς 
στουπαᾶ, πα Ὀεαΐεπ ὑπεπὶ ἔοτη ὑμαὶγ οοαβδίβ ἰηΐο 
οἴου ἢ 6145. 

18. 16 ὑμὰ5 ὑπαυ Ρυγβαδα ὑπῈ Μειηγτηπϑθδη8, 
ΟἸΪοα πᾶ ἐΐτης νυ πουὺ αἰδύαγθαποα ἕο Ὀτηρσ Παρ ηΪς. 
ἴο ἔπε ἔουπζαϊη οὗ ἴπΠ6 ΝΎΤΩρΡἢ5, ἃπα ἔμπεσε ἴο ὑγα5 ἢ 
᾿ΐβ ὈΙοοᾶν ἔασε,. ἀηα δηἰεγίαϊη Πὶπὶ ἢ Ὀγεδα δηα 
οἤδοβθα ουξ οἵ Πεὺ οὐ 8ουρ, 8πα (νηΐ βεγυνεα ἴο 
γεϑίογε ἢΐτη τηοβὺ οὗ 411) σῖνε ἢϊτὴ ψ τ ΠΟΙ βοΐ Πρ5 
ἃ Κὶβ5 ϑυγεεῖ 85 ποπαυ. 19. ΕΣ ἰδ νψαηΐεα θυ ἃ 
πππ|16 ἐμαὶ ἔμθη Ποὺ ἀθαῦ ΠΑΡ ἢ π15 μδα Ὀΐη 5]δίῃ. 

Βαΐ ἔπε68ε οοτητηοίϊομβ οου]α ποὺ ἔπι Ὀ6 Ἰαϊα δηαᾶ 
αὖ δῇ ἐεπᾶ. ον ὑποβα σ᾿] απὶβ οἵ Μείηγταμδ, μανίην 
θθ6θη βοῦν πα ἀο]οαΐεὶν Ὀτεα, ΔηΠα ἜνΕΥῪ τηδη ἢΪ5 
ψγνουπαᾶβ ἀρθοὰυΐ ἢϊμπη, ὑχὰνθ]]!ησ πον Ὀγ ἰᾶπα, τ ἢ 
Τηΐβου Ὁ] 6 ἰαθΟυΣ ἃπα μαὶπ οροῦὺ ἰηΐο ὑπαὶ οὐ 
σουπῖνυ ; ἃπα ΡΙΟΟΌΣΠρ ἃ ΘΟΌΠΟΙΪ ἴο 6 οδ]]6α, 
Βασαν ρεὐϊτοπεα ὑμαῦ {παὶῦ οαπβα τηϊσηῦ ΡῈ 
τενεηρσεᾶ, νυἱϊηουῦ ταρογιϊηρ ἃ ννοτα οἵ ὕἔποβε ὑπίπρϑβ 
νγὨϊοἢ ἱπάδεα πὰ πᾶρρεπεά, ᾿ἰδθϑῦ ρεγοῆδῃοα ΟΥῸΥ 

ΤΒΟΓΠΙΘΥ οταϊύβ ὁ ποβθ᾽ ἃ8 βιρσοβϑύϊηρ ὕΠῃ:6. ΘΟΙΏΪΟ. 

θῶ 



ΒΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΓΟΚΒ 
΄ ἴω 

μὴ καὶ πρὸς καταγέλαστοιϊ γένοιντο τοιαῦτα 
καὶ τοσαῦτα παθόντες ὑπὸ ποιμένων, κατηγο- 

“- Ἀ Ψ ς εἶ “ ἣν 7] 

ροῦντες δὲ Μυτιληναίων, ὡς τὴν ναῦν ἀφελομένων 
“4 

καὶ τὰ χρήματα διαρπασάντων πολέμου νόμῳ. 
Οἱ δὲ πιστεύοντες διὰ τὰ τραύματα, καὶ 

“ “ 5 “ 

νεανίσκοις τῶν πρώτων οἰκιῶν παρ᾽ αὑτοῖς τιμω- 
- ᾿ ῇ 

ρῆσαι δίκαιον νομίζοντες, Μυτιληναίοις μὲν πό- 
5 "4 2 7ὔ Ν δὲ Ἂ 9 

λεμον ἀκήρυκτον ἐψηφίσαντο, τὸν δὲ στρατηγὸν 
ἐκέλευσαν δέκα ναῦς καθελκύσαντα κακουργεῖν 

“ Ψ 7] ἴω 

αὐτῶν τὴν παραλίαν' πλησίον γὰρ χειμῶνος 
ν Ἢ 5 8 2 ᾿ 7 , ᾿ 

ὄντος οὐκ ἢν" ἀσφαλὲς μείζονα στόλον πιστεύειν 

τῇ Ἐν. τὴν 
ς δὲ Ε] Χ [οῚ 2 ΄ 4 » , 

Ο δὲ εὐθὺς τῆς ἐπιούσης ὁ ἀναγόμενος 
ληιβειοι στρατιώταις ἐπέπλει τοῖς παραθαλατ- 
τίοις τῶν Μυτιληναίων ἀγροῖς: καὶ πολλὰ μὲν 
ἥρπαζε ποίμνια, πολὺν δὲ σῖτον καὶ οἶνον, ἄρτι 
πεπαυμένου τοῦ τρυγητοῦ, καὶ ἀνθρώπους δὲ οὐκ 
ὀλίγους ὅσοι τούτων ἐργάται. ἐπέπλευσε καὶ τοῖς 

Α , » - Χ “Ὁ 3. 2 ῇ, 

τῆς Χλόης ἀγροῖς καὶ τοῦ Δάφνιδος: καὶ ἀπό- 
“ Ψ,. Ἂς ,ὔ 

βασιν ὀξεῖαν θέμενος λείαν ἤλαυνε τὰ ἐν ποσίν. 
ς δ 4 » », δὴ 5 }] ἘΨΥΥΣ Ἁ 

Ο μὲν Δάφνις οὐκ ἔνεμε τὰἂς αἴγας, ἀλλ᾿ ἐς τὴν 
ὕλην ἀνελθὼν φυλλάδα χλωρὰν ἔκοπτεν, ὡς ἔχοι 
τοῦ χειμῶνος παρέχειν τοῖς ἐρίφοις τροφήν. ὥστε 
ἄνωθεν θεασάμενος τὴν καταδρομὴν ἐνέκρυψεν 
ἑαυτὸν στελέχει, ξηρᾶς ὀξύης: ἡ δὲ Χλόη παρῆν 
ταῖς ἀγέλαις, καὶ διωκομένη καταφεύγει" πρὸς τὰς 
Νύμφας ἱ ἱκέτις καὶ ἐδεῖτο φείσασθαι καὶ ὧν ἔνεμε 
καὶ αὐτῆς διὰ τὰς θεάς. ἀλλ᾽ ἣν οὐδὲν ὄφελος" οἱ 

1 7η85 προσκαταγ. 2.ῳΨᾺ ἄδο. Ὁ ΕΔ 50΄ 
δ ἄντερ. δ ἡ καὶ ὥστε Τ᾿ γηβ στελ. ξύλῳ ξηρ. 
8 Ὁ φεύγει: ὕ0]] καὶ φεύγ. 
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ΒΟΟΚ [{Π, ὃ8δ 19-90 

Δα ἀθονε ἐπεὶ ννουπαβ ἔμαν μου! θὲ ἰδυρῃεα αὐ 
ἔον νυ παῖ ἔπευ μὰ βυβεσγεα αὖ ἴῃς πᾶπᾶβ οὗ οἱονῃβ ; 
θαΐ δοουβεα ἔπ6 Μυυ]επαθαπβ ὑπαὶ {παν πααὰ ἴακεη 
ὑμεῖν 5ῃϊ]Ρ 8πα σοοαβ ἴῃ ὀρξὴ νυ τα. 

Τὴδ οἰδίσεπβ δαϑιὶν Ὀα]ανεαὰ {πεῖν βἴουυ Ὀδοδιβα 
ἐμαν βἂνν ὑπεν σγεσα 41} σου πα θα, ἃπα Κηουίηρ' ἔμ θτὴ 
ἴο Ὀ6 οὗ ῃε Ὀεϑὶ οἵ ὑπεὶν ἔϑτη]6β, ὑπουρηῦ ἰὰ 1α5ὺ ἴο 
ΤΈν ρα ἴΠ6 ἰπῆυσυ. Απαὰ ἱπεγεΐοτε ἔμαυ ἀξογεεα ἃ 
Ὑγὰ Ὑ ἀραϊπϑῦ Π6 Μυ. ΠΕ Πα δη5 νυ πουὺ ἀβπουποίηρ ᾿ὐ ὈῪ 
Δ ΠΥ ᾿αταϊά, ἀπ οοτητηδπαάθα Βυγαχὶβ ὑμεῖὶγ σ ΘΠ ΘΙ] 
σΙ ἢ ἴδ 581] ἴο ᾿πἴδθϑὶ ἔμ τπατὶ τ οοαβϑὺ οὗ ΜυΈ]ΠΕΠπ6. 
ΕῸΓ {π6 υἱπίευ ποὺ ΔρΡρσοδοῃίηρ, ὑμαν ὑπουρῃὶ [ἢ 
ἀδησΘΥΟῸΒ ἴο ἰγυβὺ ἃ σγεαῖευ Ξαυδα Ὸη αὐ 568. 

20. Αἱ ἄδνη οἵ {ῃεῸ πεχὺ ἀδὺ ἔπε ρεπεΊαὶ βεἰβ 
581] ἢ 15 50] αἴθὺβ αὖ [ῃ6 οἂτβ, ἃπα ρυζίϊπρ ἴο {πε 
ΤηΔη ΘΟΠΠ65 ὉΡ ἴο {πε πτηδυϊττηβ οὗ Μυί]επε, δα 
Βοβε εν ἰηναάθβ ἔμετη, ρ᾽ απ ἀθυϊηρ ἃ Πα ΥΑΡΙ Πρ ἀυαΥ 
ἐμὶν ἤοςκβ, ὑμπεὶν σου, ὑπ 6 1} νυη65 ({Π6 νϊηΐασα ΠΟῪ 
Ὀαΐ Ἰαἴεὶν ονεῦ), Ὁ τηϑὴν οὗ ἔποβε ἐπα υγεσε εἰὰ- 
ΡΙογεα ἴῃ βιο ἢ Ὀυβίπθβθ. ΤΠδΥ 5816 α ὑρ, ἴοο, ἰο πε 
ἢ6 145 οἵ Πλᾶρῃηῖβ ἃπα (ἬΪος, πα οομηΐησ βυἀθη]ν 
ἄονγη ἀρΡῸπ ἔδει, ργευεα ὑροπ ἃ}1] ἐμαὺ ἔμεν οου]ὰ 
᾿ιρῃΐ οη. 
τ Βᾶρρεπεὰ ὑπαὶ Παρ ηἶβ νγὰ5 ποῦ πε τυ τ} Ὠϊς 

δοαῖβ, θὰΐ ννγὰβ φῸπε ἴο πε νγοοά, πὰ ἔπεσε νγἂβ ουῦ- 
ἐπ σγθθη ἰθαᾶνεβ ἴο σίνε ὑμαϑὴ ἴου ἔθου ἴῃ {πε 
νἱηΐου. ὙΠεσγαΐοσγα, ὑ{Πὶ5 ἱπουγβαύοη Ὀεΐηρ 566 ΤΌΤ 
πε Πίρθευ στοιπά, ἢθ Πα Πϊτηβο! ἴῃ ἂἃπ ΠΟΙ]ονν 
Ὀεεοἢ-ἔγεα. Βυὶ Πὶς ΟἼΪοα νὰ νι {πε ῖὶῦ ἢοοκβ, 
ἃπα ἔπε βποιηΐθβ ἱπνααϊησ ΠΕΥ ἀπα ἔπεῖη, 58η6 ἢἤεδα 
ἄνΑΥ ἴο ἴΠ6 οἄνε οἵ πε Ν τρἢ5, ἀπα θεσρεα οὗ {πε 
ἜΘμθμηἶθβ ἐμαὶ ἔμπα νου] βρᾶγα ΠΕῚ ἃπα Ποὺ ἤοοκβ ἴου 
ἴποβα Βοῖὶν ἀοαάεββεθ᾽ βακεβ. Βυΐ ὑπαὶ αἰὰ ποῖ ΠεὶΡ 
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γὰρ Μηθυμναῖοι πολλὰ τῶν ἀγαλμάτων κατακερ- 
τομήσαντες καὶ τὰς ἀγέλας ἤλασαν κἀκείνην 

Ἃ 7 

ἤγαγον ὥσπερ αἶγα ἢ πρόβατον, παίοντες λύγοις. 
“. Ν “ 

21. ἔχοντες δὲ ἤδη τὰς ναῦς μεστὰς παντοδαπῆς 
΄ - ᾽ “ 

ἁρπαγῆς οὐκέτ᾽ ἐγίνωσκον περαιτέρω πλεῖν, ἀλλὰ 
τὸν οἴκαδε πλοῦν ἐποιοῦντο καὶ τὸν χειμῶνα καὶ 

᾿ ,ὔ , . Χ - δ᾽ «τὴ 
τοὺς πολεμίους δεδιότες. οἱ μὲν οὖν ἀπέπλεον 

5 ͵ ον Μ εἶ ] Φ εἰρεσίᾳ προσταλαιπωροῦντες, ἄνεμος γὰρ οὐκ ἦν. 
«ς Ν 7 ς 

Ο δὲ Δάφνις, ἡσυχίας γενομένης, ἐλθὼν εἰς τὸ 
, » » Χ , Ν 9 ὃ Ν Ἱ Ζζ 

πεδίον ἔνθα ἔνεμον, καὶ μήτε τὰς αἶγας ἰδὼν ῖ μήτε 
, 

τὰ πρόβατα καταλαβὼν μήτε Χλόην εὑρών, ἀλλὰ 
7 , ς 

ἐρημίαν πολλὴν καὶ τὴν σύριγγα ἐρριμμένην ἡ 
΄ » λῶν. ς π᾿ “ “ “- ᾿ Ν συνήθως ἐτέρπετο ἡ Χλόη, μέγα βοῶν καὶ ἐλεεινὸν 

Χ Ν Χ , 7 κωκύων ποτὲ μὲν πρὸς τὴν φηγὸν ἔτρεχεν ἔνθα 
»] θ ῇ μ Ἁ δὲ ᾿ ᾿ Ν θ , « 8 ἐκαθέζοντο, Σ ποτὲ δὲ ἐπὶ τὴν θάλατταν ὡς 
3 ΄ Ε] 7 Ν δὲ ἃ ἀσοῖς Χ 4 Ἦ 9.5 ει 

ὀψόμενος αὐτήν, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὰς Νύμφας, ἐφ᾽ ἃς. 
«ς 4 7 » 00 ἈΝ 4 » ς Ν 

ἑλκομένη κατέφυγεν. ἐνταῦθα καὶ ἐρριψεν ἑαυτὸν 
-“ υλ ξ ͵ὔ 

χαμαὶ καὶ ταῖς Νύμφαις ὡς προδούσαις κατεμέμ- 
φετο᾽ 

22, “᾿Αφ᾽ ὑμῶν ἡρπάσθη Χλόη καὶ τοῦτο 
“- - ’ ω 

ὑμεῖς ἰδεῖν ὑπεμείνατε; ἡ τοὺς στεφάνους ὑμῖν 
πλέκουσα, ἡ σπένδουσα τοῦ πρώτου γάλακτος, ἧς 

; ὅτ » “ ) , 3 Ἁ » Ν Ἄ καὶ ἡ σύριγξ ἥδε ἀνάθημα; αἶγα μὲν οὐδὲ μίαν μοι 
λύκος ἥρπασε, πολέμιοι δὲ τὴν ἀγέλην καὶ τὴν 

ἂψ - 

συννέμουσαν. καὶ τὰς μὲν αἶγας ἀποδεροῦσιδ καὶ 
τὰ πρόβατα καταθύσουσι"" Χλόη δὲ λοιπὸν πόλιν 

Ἢ Ν Ν , οἰκήσει. ποίοις ποσὶν ἄπειμι παρὰ τὸν πατέρα 
ΤΑ εὑρὼν 2.Α ἐκάθηντο 5.Α οπῖὔβ ΔᾺ ἐντ. 

κατέφυγε καὶ δ 50 ΟΟΌὉ : ΠΙ85 ὈΓ͵Γ6Β. 
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ΒΟΟΚ Π, 88 920-29 

Ποὺ αὖ 4}1. Εον ἴῃ 6 Μειμγτηπαθδηβ αἸὰ ποῖ οπΪν το Κ 
αὖ ἀπ ταὶ] ἀροὸπ ὑπ βἰαϊιδβ οἵ ἔπ6 ΝΡ ἢ5 Ὀαΐ ἀτονε 
ανγαν ΠΟΙ ἤοοκβ πα Ποὺ Ὀθίοσα ἔμϑιη, ὑπυτηρίπρ ΠΟΥ 
ΔΙοπρ ἢ πεῖν θαϊξομβ ἃ5 1 58η6 Πδα Ὀὶπ ἃ 5Π6 6} 
ΟΥ ἃ φσοαΐῖ. 21. Βαυΐ πον ὑπεῖὶν βῃϊρβ. θεῖϊπο ἰδάθῃ 
ἢ 4}} τηϑηπον οὗ ραν, πεν ὑπουρῃὶ ἰδ ποὺ οοη- 
νεπίθηΐ ἴο 581} τὴν ἔασί θυ Ὀὰΐὺ ταῦ θυ ἴο τηα κα ΠΟΙΊ6, 
ἴον ἔεαν οἵ ἔπε νυἱπΐου πὸ 1655 ἔμδη οἵ ὑπ εῖ" ΘΠ ΠΏ Ϊ65. 
ΤΠογεΐοτε ἔμπα 516 α θδοΚ ἀραίη, ἀπ ψγετα Πατὰ ραΐ 
ἴο ἴὰ ἴο τον Ὀεοδῦβε μετα νναπίθα σνῖπα ἴο ατῖνε 
ὑΠειη. 

ΤῊΣ ὕαχηα 5 ἀπ ΠΡ 5 οθαβίηο, [λα Ρ ἢ Πῖβ. οατη8 
οἂαξ οὗ ἔπε ψοοα ἱπῖο ἔπε δ] ἃ ἔπεν υἀϑεα ἴο ἔδεα ἴῃ, 
ἃπα Πδη Πα οουἹα ἥπα ποιΐμεν ἴῃς σοαῖς, {Π 6 5ῆ6 6}, 
ποὺ (ἬΪοο, θὰδ ον ἃ ἀξδεῈρ 5:16 ποὲ ἃπα βοϊ πα ε ἀπα 
ὑπΠ6 ρὶρε ἤμυππρ' ἀυγὰν ψν πεσε ἢ 5Π6 επίουξαϊπμεα Ποὺ- 
561}, βετεϊηρ᾽ ἈΡ ἃ ρΡίζεοιβ οὐ ἃ ηα Ἰἰδτηθηηρ Τα ΒΟΥ  ὈΪν, 
Βοι)θὑη65 ἢ6 τὰ ἴο 6 οὰκ γῇ εγα πον βαΐθ, βουηθ- 
Εἰπηδ5 ἴο ἔπε 5εὰ ἴο ὑγν 1 ὑπετα Πα οου]α 56 Πῖβ ογῈ5 
οη. δι, ἔθη ἴο ἴπ6 ΝΡ ἢ5 νυ ἰ ΠῈῚ 5Π6 ἢδα πε π 
51:6 τγὰβ ἴδκεῃ, πα ὑπετα ἢϊηρίηρσ Πἰτηβα ἢ ἀροη {πὲ 
στουπα θασϑη ἴο δοοιβα 6 ΝΎΤΩΡΗΒ 85 ΠδῚ θα γα Ε 8 : 

22. “1 ννὰβ ἔγτουη γοὺγ 5ἰαϊιιαβ ὑμαὺ ΟἜ]οα ννὰβ ἀσαννπ 
ὩΠΑ͂ τὰν ϑῃθα ἀνγὰν  ἃπα πον οουα γοὰ ἐπάπτα ἴο 
566 ἢ 516 {πὰΐ τηδάβ {πε σαυ]απαᾶβ [ῸΓ γοι, 586 
ἐμαὶ δνεῦν τπουπίησ Ρουτοα οὐδ Ὀεΐογαε σοὺ ἃπὰ 
βδουϊποθα ΠΟΥ ἢγϑῦ ταῖς, πα 5η6 ψῃοβῈ ρὶρε Βδηρϑβ 
ὉΡ ἔδεσε ἃ ϑυνεεὺ οἴευϊηρ' ἀπ ἀόπᾶσν Ἐ Πα νο] ἰη- 

᾿ς ἀδεα δδ5 ἴδῃ του τὴθ πενεῦ ἃ σοαῦ, θαὺ {Π 6 ΘΠΘΤΩΥ͂ 
 Βιᾶ5 τὴν ψ8ο]6 ἤοοκ ᾿ορείῃϑν νυ] ἢ τὴν βυνεεὺ σοι ρδηΐοη 

οἵ {πε ἤξ!α ἢ πα ὑπδν νν1}} ΚΠ] ἀπα βὰν ὕΠ6 5ῆ6 60 
ἃ Πα σοαῖβ, ἀπ (Ἴ]οα ποὺ πηβὺ ᾿νε ἰπ ἃ οἷν. ἢ 
γαῖ ἔδοα οδὴ 1 ποὺ οοῖηα ἰηΐο {πε βἰσῃΐ οἵ τὴνρ 
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Ν Ἁ ἥ 5 “ Β, », "Α , καὶ τὴν μητέρα, ἄνευ τῶν αἰγῶν, ἄνευ Χλόης 
ῇ 3, Ν 

λιπεργάτης ἐσόμενος; ἔχω γὰρ καὶ νέμειν ἔτι 
“- “- ᾿ ϑ 

οὐδέν. ἐνταῦθα περιμενῶ κείμενος ἢ θάνατον ἢ 
, ν᾽ ἣ' ᾿Ὶ Α γ , Ἂ 

πόλεμον δεύτερον. ἄρα καὶ σύ, Χλόη, τοιαῦτα 
"ΤᾺ ᾽ “ ἴω 

πάσχεις; ἄρα μέμνησαι τοῦ πεδίου τοῦδε καὶ 
τῶν Νυμφῶν τῶνδε κἀμοῦ; ἢ παραμυθοῦνταί 

5 ᾿ σε τὰ πρόβατα καὶ αἱ αἶγες αἰχμάλωτοι μετὰ 
“ “ 

σοῦ γενόμεναι; ᾿" 
ω “ 4 28. Τοιαῦτα λέγοντα αὐτὸν ἐκ τῶν δακρύων 

“ ς ΧΝ 
καὶ τῆς λύπης ὕπνος βαθὺς καταλαμβάνει." καὶ 

}] Ἂ ς “ 5 , Ν ΄ 7λ, 

αὑτῷ αἱ τρεῖς ἐφίστανται Νύμφῳαι, μεγάλαι γυ- 
“ Ἀ ἕ Ν 

ναῖκες καὶ καλαί, ἡμίγυμνοι καὶ ἀνυπόδητοι, τὰς 
κόμας λελυμέναι καὶ τοῖς ἀγάλμασιν ὅμοιαι. καὶ 

δ Ἀ “- Ν 

τὸ μὲν πρῶτον ἐῴκεσαν ἐλεούσαις " τὸν Δάφνιν, 
» ς 7 7 ἢ 7, ες 
ἔπειτα ἡ πρεσβυτάτη λέγει ἐπιρρωννύουσα:" “Μη- 

“Ὁ 7 ΄ ΜΞ 3 Ὁ “ δὲν ἡμᾶς μέμφου, Δάφνι' Χλόης γὰρ ἡμῖν μᾶλλον 
Ἃ , Ἁ Ν ᾿ 

μέλει ἢ σοί. ἡμεῖς τοι καὶ παιδίον οὖσαν αὐτὴν 
Ὗ ΩΣ “- 7 ΄ Ἀ 

ἠλεήσαμεν καὶ ἐν τῷδε τῷ ἄντρῳ κειμένην αὐτὴν 
.Σ ω , ᾿ - δί 4 Ἃ, ὑδὲ Χ 
ἀνεθρέψαμεν. ἐκείνῃ πεδίοις 4 κοινὸν οὐδὲν καὶ 

“-“ ,7ὔ -“ “ Ν -“ 

τοῖς προβατίοις τοῦ Δρύαντος." καὶ νῦν δὲ ἡμῖν 
, Χ 2 7 [. » Χ πεφρόντισται τὸ κατ᾿ ἐκείνην, ὡς μήτε εἰς τὴν 

- 7 Α 

Μήθυμναν κομισθεῖσα δουλεύοι μήτε μέρος γένοιτο 
“Ἂ . Ἶ “ αι Ν 

λείας πολεμικῆς. καὶ τὸν Πᾶνα ἐκεῖνον τὸν ὑπὸ 
“Ὁ ᾿. αὐ υἱῷ “4 ἃ ς - 3 , ἜΝ" "Ὁ 

τῇ πίτυϊ ἱδρυμένον, ὃν ὑμεῖς οὐδέποτε οὐδὲ ἄνθεσιν 
᾽ “ Ἃ , 

ἐτιμήσατε, τούτου ἐδεήθημεν ἐπίκουρον γενέσθαι 
ῇ 460 .ν «ὃ [οὶ ς Ἁ 

Χλόης: συνήθης γὰρ στρατοπέδοις μᾶλλον ἡμῶν, 
ἕ ΄ Ἁ 

καὶ πολλοὺς ἤδη πολέμους ἐπολέμησε τὴν ἀγροι- 

1 γη95 ὉΓΘΒ. 2 αἴθ. καταλαμ. Α Πᾶβ8 καὶ ὁρᾷ ἡμιγύμνους 
τινας γυναῖκας καὶ ἀνυποδέτους τὰς κόμας λελυμένας ἐχούσας 
καὶ τοῖς ἀγάλμασιν ὁμοίας ὈΥ 6πὶ. αἰξζξον ἰοβ οἱ 465-16 δ 11η6 

οῦ 



ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 29.928 

ἔαῦπου ἃπαὰ τὴν τοΐπου, νυ ποὰῦ τὴν σοαὺβ, τ Πποὺξ 
ΟὨΪοο, ἔπεσα ἴο βίαπα ἃ αυϊς νοῦς πα στιπανναὰν ἢ ΕῸΓ 
πον 1 πᾶνε ποὐϊηρ ἰες ἴοὸ ἔεεα, ἃπα [ΡΠ Π15 15 πὸ 
ΙΠΟΥΘ ἃ φὋδίμεσα. Ηδτε [1] ἢϊηρ τηγβε] οη ἐπε 
στουπά, ἀπ Πετα [1] 16 ἐχρεούηρ τὴν ἀδαῖῃ ΟΥ̓ 6156 
ἃ ΒΕΟΟΠα νὰ ἴο ΠΕΡ τ. ἀπᾶ ἀοβὺ ἔποιῦ, συσεοῖ 
ΟἨΪοΕ, 5 ΠΥ ποὺν ἴῃ ἔπ νϑο!  ἤδᾶνυ τῃΐηρσθ ἃ5 ἔπ 656 Ὁ 
θ͵οϑὲ ποὺ τοι θη Ὁ ἃπα ὑπίπηκ οὗ {πὶ ἢε]ά, {πε 
ΝΡ, ἀπ τη ἢ Οὐ ἰακεϑῦ ὑπο βοὴ οοιηξοτὶ 
ἔγοση ἔῃγ 5ῆδερ ἂπᾶ ἴμοβε σοαῖβ οἵ μηΐπα νυ ὨΙΈ ἢ ἀγα 
ΘΑΥΤΙΘα ἀὐγὰν Ἱἢ {Πδς ᾿πΐο οἀρεϊντεν ὃ" 

20. Β1Π6 Πα νγὰβ ἔπι ἰατηθηὐίπρ ἢϊβ Θοπα!οη, Ὀγ 
Πῖβ ψεθρίηρ 50 το ἢ ἀπα ἐπς ἢδανίηθϑο οἵ Πὶ5 στοῦ 
ἢ 611 ἱπΐο ἃ ἄδερ 5]6θρ, ἀπ ἴποβεὲ ἔῆγσεε ΝΥΙΩΡἢ5 
ΔΡΡΘαγθα ἴο πΐπι, ἰδάϊεβ οἵ ἃ [411] βἴαΐυγθ, νεὺν ἴαίγ, 
ΒΑ] πα κοα, ἀπ θαγε-οοΐεα, ἐμεὶν Παῖν ἀἰβῃενε θά, 
ἃ ηα ἴῃ 411} πίηρε {κὸ ὑπεὶν βἴαϊαεβ. αὖ ἢγϑὺ ἔῃδν 
ἈΡΡρδαγεα νῦν τηθοῇ ἴο ΡΙΓΥ Πὶβ οδιιβθ, ἃπα ὑπδπ {μὲ 
εἰ δϑὲ, ἴο εγεοῖ ΐτη, βροκε ὑπι58: “" ΒΙατηθ. ποῖ τι5 αὖ 
4}1, Πλάρἢπβ ἢ νὰ ἢᾶνε ρυθαῖου οᾶσα οἵ (ἢ]ος ὑπεπ 
Ἔδου ἔμγυβεῖ Παςὶ. γε ἴοοκ ρὶζυ οἡ ἢεὺ ΠῈη 586 
νγὰ5 γεῦ θυ δῃ ἰηΐαπΐ, πα νἤθη 516 ἰᾶὰν ἴπ {18 οᾶνα 
ἴοοκ Πδὺ ουγβεῖνεβ ἃπα βανν ΠΟΙ Πιϊβεα. 856 4065 
ποῦ αὖ 4}1] Ὀεϊοηρ ἴο ἐπε ἤε]α5, ποὺ ἴο {πε ἤοοκς 
οἵ θγγαβ. πᾶ ὄνεὴ πον ψψὰ Πᾶνε ριον! 66, 85 ἴο ΠΘυ, 
ὑπᾶῇ 586 5881] ποῦ θῈ ουτεα ἃ 5ανε ἴο Μεϊηγιημδ, 
ΠΟΙ ὈῈ Δηγ μᾶτὶ οἵ ὑπε Ἂπουηΐθβ ραν. ὅγε πᾶνε 
θερσρεά οἵ ΡῬαῃ, Ρδῃ ἐμαὶ βἴαπας ὑπ θυ γομαεδῦ ρΡἷπε, 
ὙΠΟ γοὰ ἤᾶνε ΠΕΡΕΙ ΠΟΠοΟυγεα 50 το ἃ5 ψἸ ἢ 

τ ἤοννευβ, ὑπαὶ ἢῈ ψουἹᾶ Ὀγηρ θδοκ ἔπν ΟἸ]οε ἂδπὰ 
ΟἿΓ νοΐϑτυ. ΕῸΓ Ῥδη 15 τοσα δοσυβίοσηθα ἴο σϑΤΩΡ5 
ἔδεαη νὰ ἃ΄δ, πα ᾿δανίηρ ἴΠ6 σουηίγυβαα ἢδ5 τηδάα 

καὶ αὐτῷ ... γυναῖκες 3. ρῊὼ ΥΥ γιυῦ : Ππι55 ΠΟΠΊ. ΤᾺ ἐκεῖ 
᾿ παιδίοις 5 β0 Ηαδῦ (ΑἸηγοῦ) : Πη88 Λάμωνος 

σον ᾿ ΝΣ 99 
κ΄. 1.5 Η 2 

ἔ: - ᾿ ᾿ 
᾿ :.).»- ν΄ - 
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ΠΑΡΗΝΙΒ. ΑΝῸ ΟΗΙΟΣ 

7 ΄, Ν Υ “ ᾽ὔ 

κίαν καταλιπών. καὶ ἄπεισι τοῖς Μηθυμναίοις 
Ν 

᾽ 

οὐκ ἀγαθὸς πολέμιος. κάμνε δὲ μηδέν, ἀλλ 

ἀναστὰς ὄφθητι Λάμωνι καὶ Μυρτάλῃ, οἵ καὶ 

αὐτοὶ κεῖνται χαμαὶ νομίξοντες καὶ σὲ μέρος γεγο- 

νέναι τῆς ἁρπαγῆς" Χλόη γάρ σοι τῆς ἐπιούσης 
Ἁ “ “Ὁ ἴω 

ἀφίξεται μετὰ τῶν αἰγῶν, μετὰ τῶν προβάτων, 

καὶ νεμήσετε" κοινῇ καὶ συρίσετε κοινῇ" τὰ δὲ 

ἄλλα μελήσει περὶ ὑμῶν "ρωτι." 

94, Τοιαῦτα ἰδὼν καὶ ἀκούσας Δάφνις ἀνα- 

πηδήσας τῶν ὕπνων καὶ κοινῶν" μεστὸς ἡδονῆς καὶ 

λύπης δακρύων τὰ ἀγάλματα τῶν Νυμφῶν προσ- 
, Ἂ 5 7 θ 7 , ͵ 

εκύνει, καὶ ἐπηγγένχλετο σωθείσης Χλόης θύσειν 

τῶν αἰγῶν τὴν ἀρίστην. δραμὼν δὲ καὶ ἐπὶ τὴν 
Ἅ Ψ Ν “Ὁ ἈΝ » “4 

πίτυν, ἔνθα τὸ τοῦ Πανὸς ἄγαλμα ἵδρυτο, κερασ- 
Ι͂ ζο “ 

φόρον, τραγοσκελές, τῇ μὲν σύριγγα, τῇ δὲ τράγον 

πηδῶντα κατέχον," κἀκεῖνον προσεκύνει καὶ ηὔ- 
ς ᾿ς - δ , Ν 7 θύ 2 , 

χετο ὑπὲρ τῆς Χλόης καὶ τράγον θύσειν ἐπηγγέλ- 

λετο. 
7 

Καὶ μόλις ποτὲ περὶ ἡλίου καταφορὰς " παυ- 

σάμενος δακρύων καὶ εὐχῶν, ἀράμενος τὰς 

φυλλάδας. ἃς “ ἔκοψεν, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν ἔπαυλιν, 

καὶ τοὺς ἴ ἀμφὶ τὸν Λάμωνα πένθους ἀπαλλάξας, 
" “ 

εὐφροσύνης ἐμπλήσας, τροφῆς τε ἐγεύσατο καὶ ἐς 
«“ , 8 ἡδὲ ΄ Υὃ 2 ᾽ 

ὕπνον τρέπεται, οὐὸὲ τοῦτον ἄἀθάκρυῦν, αλλ 
᾽ Ι Ν 3, Ν, ΄ » 2 - 

εὐχόμενος μὲν αὖθις τὰς Νύμφας ὄναρ ἰδεῖν, 
΄ φΦ" 

εὐχόμενος δὲ τὴν ἡμέραν γενέσθαι ταχέως, ἐν ἢ 

Χλόην ἐπηγγείλαντο αὐτῷ. 

1.ἃ ἁδύ. 5. ΑΡ νεμήσεσθε ῬΓΟΌ. οἷά νᾶγ. : ὕἱ] νεμήσετε 

Θηα νομήσετε 3.Α κινῶν : Ῥα κοινῇ Ῥ δ. κι λύπ. μεστὸς 

δακ. (ΟἹὶ ὑφ᾽ ἠδ.) : α ὑφ᾽ ἡδ. κ. λύπ. δακ. 4. 1ΠΠ] κατέχον 

1919] 



ΒΟΟΚ [Π; 88 28.--24 

ΠΔΗΥ͂ ὑγᾶ 15; ἃπα {πΠ6 Μευβυιηηδθδηβ 5Π4}} ἢπα ἢΐτμη 
Δ. ἰηξοβεϊησ θπθῖγ. Ττοῦθ]Ὲ ποῦ ὑΠγβ6}  ἀπν ΙΟΠΡΘΓ, 
Βαὰλ σεῦ ἔπεθ ὑἃρ ἃπᾶ 58ῃενν ὑπ γβε}ῇ ἴο Νίγγνία!ε ἀπά 
Τάταο, γῆ πον ὑποιηβεῖνοβ [ἰῈ οαδὺ οὐ ῃ6 ογουπα 
ὑπ ηκΚίησ πε ἴοο ἴο θὲ ρᾶτὺ οἵ πε τὰρίηθβ. ΕῸΓΣ 
ΟἾ]ος. 51|4}} οαγίαϊ]ν οοπηα ἴο ἔπ66 ἰο-τπουτονν, 86- 
οομηρδηϊθα υυἱτἢ {Π6 5Π6 6 Ρ πα {πε ροαΐῖβ. Υοιῦ 5}8]}]} 
ἔεεα ἰορσεῖπευ ἃ5 Ὀεΐογε πᾶ ραν ἱορϑίῃϑυι. οὴ {πε 
Ρΐῖρε. Εον οὔδϑὺ ὑπῖπρβ Θοποθυπίπρ γου, [ον Πἰτηβϑ] 
ψ01}} ἴακα {πῸ6 οαγο.᾿ 

24. Νον νγῃδη [ΡΠ ηῖ5 πα βθθὴ πα ἤεαγαὰ {Π688 
ἐῃΐησθ, ἢ βἴαγίθα ἀρ ουαὐ οὗ 5 5166 0, ἃπα ψ ἢ ὕθδυβ 
ἴῃ ἢἰβ εγὲβ Ὀοΐῃ οὗ ρ᾽θαβασε δπα οἵ ουϊεῇ, δαοιεά 
πε βἰαΐιε οἵ η6 Νυτρἢ5, ἃπα νοννεα ἴο βδουῆςσα 
ἐο ἔπι ἔπε "εϑὺ οἵ 4}1 ἢΠἰ5 5σῃ!ς--σοαὺβ 1 ΟἾ]οε 5ῃου]ά 
γεΐατη βαΐθ. πα υυπηπίηρ ἴο {πῸ ρμὶπθ ψιμετε {πες 
βίαϊιε οἵ Ῥᾶὰὴπ νὰβ ρίδοθαά, ὑῃε εδαὰ Πούπεα, {πεῸ 
Ιερβ ἃ σοαῖ᾽ 8, ὁπΠ6 Παπα Βοϊ]αϊηρ ἃ ρίρβ, πε οὐῇεὺ ἃ 
Πε-σοδὺ Ἰδαρίπρ, ὑπαὺ ἴοο ἢ δάογεα, πα τάδ ἃ νον 
ἔον ἐπε βαΐεῦν οἵ ΟΠ]οα πα ργοιηϊθεα Ρᾶη ἃ Ππε-σοδῦ. 

Βοάγοα πονν ψ ἢ ὑΠ6 βεὐϊηρ οἵ {πΠ6 βσδὰπ 6 πηδᾶε 
ἃ Ρᾶιβε οἵ Πῖβ νγεερίηρ, Πϊ5 νυν] ]ηρ, ἃΠπα ἢΐβ ΡΥΔΥΘΙ5, 
δα ἑα Κη ἂρ ὑπ6 θουρἢ 5 Πα δὰ ουΐ ἰη ἐῃς νοοά, 
ταϊασπεα ἴο πε οοἰΐζασα, οοιηΐογίεα Τϑτηο δηα Πὶβ 
ΠουβΕ ΠΟ] πα της ἐῃδϑιὴ τπϑῦτν, Γεθ Πϊμη561} 
ν ἢ τηθαὺ πα ννἱπα, ἃ πα ξ6]}] Ἰηΐο ἃ ἀθερ 5166} ; γεῦ 

ποὺ ὑμπαὺ υυἱτῃοὰὺΐ ἔδαιβ, ργαγίηρ ἴο 866. ὑῃ6. Ν Ρἢ5 
ἀρσαῖῃ ἃ Πα οα]] πη ρ᾽ [ῸΣ ἀπ Θαν]ν ἄἀδγ, ὑπὸ ἀν ὑπαὶ ἔμεν 

᾿ Βδᾷ ρτοιμηϊββα (ΠΪοα. 

δηα -ων : Ὁ κατέσχε 5.Α -βολὰς 6.Α ἀράμενοι ἐκ τῶν 
φυλλάδων ὧν 7 ὉἹἹ τοῦ : Ῥᾶγν τῶν ὈΥ θη. 8 Ρᾳ ὥρμησεν 

' 
ἢ ΙΟΙ 



ΌΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

Νυκτῶν πασῶν ἐκείνη ἔδοξε μακροτάτη γεγονέ- 
ναι. ἐπράχθη δὲ ἐπ᾽ αὐτῆς" τάδε: 2ὅ. ὁ στρατηγὸς 
ὁ τῶν Μηθυμναίων ὅσον δέκα σταδίους ἀπελάσας 
ἠθέλησε τῇ καταδρομῇ τοὺς στρατιώτας κεκμηκό- 
τας ἀναλαβεῖν. ἄκρας οὖν ἐπεμβαινούσης τῷ 
πελάγει λαβόμενος ἐπεκτεινομένης μηνοειδῶς, ἧς 
ἐντὸς θάλαττα γαληνότερον τῶν λιμένων ὅρμον 
εἰργάζετο, ἐνταῦθα τὰς ναῦς ἐπ᾽ ἀγκυρῶν μετεώ- 
ρους διορμίσας, ὡς μηδὲ μίαν ἐκ τῆς γῆς τῶν 
ἀγροίκων τινὰ λυπῆσαι, ἀνῆκεν τοὺς Μηθυμναί- 
ουὅς εἰς τέρψιν εἰρηνικήν. οἱ δὲ ἔχοντες πάντων 
ἀφθονίαν ἐ ἐκ τῆς ἁρπαγῆς ἔπινον, ἔπαιζον, ἐπινί- 
κίον ἑορτὴν ἐμιμοῦντο. : 
Ἄρτι δὲ παυομένης ἡμέρας καὶ τῆς τέρψεως ἐς 

νύκτα ληγούσης, αἰφνίδιον μὲν ἡ γῆ πᾶσα ἐδόκει 
λάμπεσθαι πυρί, κτύπος δὲ ἡ ἠκούετο ῥόθιος κωπῶν 
ὡς ἐπιπλέοντος μεγάλου στόλου. ἐβόα τις ὁπλί- 
ζεσθαι τὸν στρατηγόν, ἄλλος ἄλλο 3 ἐκάλει, καὶ 
τετρῶσθαί τις ἐδόκει καὶ σχήματι ὃ ἔκειτο νεκροῦ. 
εἴκασεν ἄν τις ὁρᾶν νυκτομαχίαν οὐ παρόντων 
πολεμίων. 

98: Τῆς δὲ νυκτὸς αὐτοῖς τοιαύτης γενομένης 
ἐπῆλθεν ἡ ἡ ἡμέρα. πολὺ τῆς νυκτὸς ,“φοβερωτέρα. οἱ 
τράγοι μὲν οἱ τοῦ Δάφνιδος καὶ αἱ αἶγες κιττὸν ἐν 
τοῖς κέρασι κορυμβοφόρον εἶχον, οἱ δὲ κριοὶ καὶ αἱ 
οἷς τῆς Χλόης λύκων ὠρυγμὸν ὠρύοντο. ὥφθη 
δὲ καὶ αὐτὴ πίτυος ἐστεφανωμένη. ἐγίνετο καὶ 
περὶ τὴν θάλατταν αὐτὴν πολλὰ παράδοξα: αἵ 
τε γὰρ ἄγκυραι κατὰ βυθοῦ πειρωμένων ἀναφέρειν 

1Α ἁδύ. 5. Τηθ8. οὔ... Ξ1τὸ θη σ ημάυσι ῈΒ 
σχῆμά τις : ῬΕΙΉ. σχήματί τις ἰ Ῥᾳ νεκροῦ μιμούμενον ὈΝ Θ΄. 

ΙΟ2 

ὐδδιυδνς..". Ὀνεω τς, λέν “4... 

δοδδνον σϑολν κλευφο ὃν Ἄν» 



ΒΟΟΚ [Π, 88 234-56 

ΤΗδαὺ πἰσηΐ βεοιηθδα ἐπα Ἰοηρεβὺ οἵ πὶσῃΐβ, θαΐ ἴῃ 
Ὁ μεθα ψόοπάθυβ σγεῦα ἄοπα. 25. Τὴς. σεποῦαὶ 
οὗ ἐπε Μειμυτηπδθαηβ, με ἢῈ Πᾶα Ὀοῦπα οἱ ἴο 
8εὲ6 δθοιΐ ἴεῃ [γ]οπρβ, ψοῦ]α τεΐτεϑἢ ἢὶβ νγεδυϊθα 
50] αἸεῖβ αὐτευ ὕΠ6 ἱπουγβίο πα ρα πάθυ. (ὐοιηΐηρ 
ἋΡ ἐδμεγεΐοσε ἴο ἃ ργομηοπΐοσα νν ἢ οἢ τα ἰηἴο {πε 568, 
ψἱπαϊησ 561 ἰηΐο ἃ Βαϊ σηοοῦ συ ΐϊη πο ἢ ἐπε 
568 τηϑάδ ἃ δἰ τηθὺ βἰδίΐοη ὑπδ πη ἴῃ ἃ ρογῦ--ἰὰ {ἢ15 
Ρίδοα ψγβεπ ΠῈ πὰ οδϑδὺ Δποθοῦ (16ϑὺ ἴῃ6 σαβίϊοβ 
5Που]α τηϊϑοπίθενε Πίστη ἔγοταη πε ἰ8Ππ4}), ἢ6 ρεσιϊτεα 
ἔπεα βεοῦγεὶν ἴο ταηΐ ἀπα Ὀ6 Ἰον δ] 85 ἴῃ ρεᾶςθ. πε 
Μειγιπδεδηβ, θεοαθα ὈγῪῚ ἐπὶ αἰταρίϊοὺπ {παν 
ἀθουπᾶεα ἢ 4}} {πίηρβ, ἔδεαβίεα, οατγοιβεαᾶ, δπὰ 
ἀαπορά, ἀπα σα] ταϊεα νἱοζουαϊβ. 
Βα ἐπε ἄδν Ὀεΐπρ πονν βρεῃὺ ἂπαὰ {πεῖν τηϊστὶ ἢ 

ῥτοίγαοϊεα ἕο πῃ πίρῃῦ, ὁπ ἃ βυδάθῃ 84}} {πε ἰαπὰ 
Βεϑιηδα ἴο θὲ οὔ ἃ ᾿ρῃΐ ἥγε ; ὕἵπθῃ ἅποη πα ὶγ ΘΔ 5 
ὙγΕῈ βίσιοκ στ ἂπ πηρεαΐποιιβ οἰαϊζευίησ οὗ ΟδΥ5 
ἃ5 1 ἃ ρσγυεαῦ ΠΑΥῪ ΨΈ͵Ε ἃ οοτηΐησ. ϑόοῖηθ οτὐἱδα 
οὐξ ἐπε σοποῦαὶ τηυθϑῦὺ ΔΙΊ ἢ 8016 οα]]6α {πὶ ἀπά 

τ ττοοὁυΠυ--- 

οἴμευβ ἐμαῦ; Πεσα βοὴ ἐμουρηΐ πεν μετα ψουσπαδά, 
ἔπεσε οὔμουβ ἰὰν {πὸ ἀδδὰ τηϑη. Α τηδῃ νοι] Πᾶνα 
ἐπουρῇῃξ μα Πα 56ὲῃ ἃ Κἰπα οὔ ποοΐυσμδὶ αὐ] 8, ΤΠ ΘῈ 
γεὺ ἔθεσε νγᾶβ ΠῸ βῆθιην ὑΠογα. 

26. ΤῈ πῖσῃΐ ὑπὰ5 ρμᾶβϑὺ ἴῃ πεθε βρϑοῖγεβ, {π6 
ἀδΥ ἀῖόβα ἔᾺΓ στποτα ὑθυυ] 0} }] 6 ὑΠᾶπ ὑπΠ6 πὶσῃΐ. ΕῸΥ ὁ 
ἐπα Πογπ5 οὗ 4}1} ΠΡ ἢ πὶ5 ἢ σοαῖβ ἔπεσα στανν ΠΡ ΟΝ 
ἃ βΒυιθάδη ἐπε Ὀευτϊθα ἱνυ, ἀπά ΟἸ]οε᾽ 5 5ῆ6 60 ψγεσε 
Ποατγτα ἕο πον] κα σγοϊνεβ ἴῃ ὑΠ6 νγοοάβ. Ἕ(Ἤ]οα Που- 
561 τὰ ἐπε πυϊαϑὶ οἵ Ποὺ ἤοοϊκκβ ἀρρεαγεα ογουνπεα νυ τἢ 
ἃ τηοβὲ ἔγεϑἢ ἀπ βῃδαν ρίπθ. [Ἷῃπ {πε 568 1561 ἴοο 
ἔπεσα Βᾶρρεπεα την ΟΠ 65, ραύΆοχαῈβ, ἃπΠα Ρτο- 
ἀἰϊσίεβ. Εὸὺ ψῆθη ὑπαὺ ἰαρουγοα ἴο νεῖρῃ {πεῖν 

τΟ3 



ΌΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΚ 

» “Ψ “ “ » ᾿] 7 » 7 

ἔμενον, αἵ τε κῶπαι καθιέντων εἰς εἰρεσίαν ἐθραύ- 
Ν ὃ Ὁ δῶ ᾽ [ Ἄς (ἢ - : “- 

οντο, καὶ δελφῖνες πηδῶντες ἐξ ἁλὸς ταῖς οὐραῖς 
7 ἣν “ 

παίοντες τὰς ναῦς ἔλυον τὰ γομφώματα. ἠκούετό 
χ Ν “-“ ΄ [2] 

τίς καὶ ἀπὸ" τῆς ὀρθίου πέτρας τῆς ὑπὲρ" τὴν 
γ ΄ Ξ Ν Ψ 
ἄκραν σύριγγος ἦχος: ἀλλὰ οὐκ ἔτερπεν ὡς σύριγξ, 
᾿] “ Ν Ἁ » , ς , » , ἐφόβει δὲ τοὺς ἀκούοντας ὡς σάλπιγξ. ἐταράτ- 

3 Ν σε Ν [τ Μ ᾿ , 

τοντο οὖν καὶ ἐπὶ τὰ ὅπλα ἔθεον καὶ πολεμίους 
2 ΄ Ἁ : Ζ' 4 “ ΄ 

ἐκάλουν τοὺς οὐ βλεπομένους" ὁ ὥστε πάλιν 
[4 “-“ ΄ “ 

ηὔχοντο νύκτα ἐπελθεῖν ὡς τευξόμενοι σπονδῶν ἐν 
αὐτῆ. 

᾿ 3, 5 3 . Συνετὰ μὲν οὖν πᾶσιν ἣν τὰ γινόμενα τοῖς 
“ ᾿] “ Ν 3' 

φρονοῦσιν ὀρθῶς, ὅτι ἐκ ἸΤανὸς ἣν τὰ φαντάσματα 
Ν 7ὔ , “- ͵7ὔ 

καὶ ἀκούσματα μηνίοντός τι τοῖς ναύταις. οὐκ 
53 δὲ Ἁ ΞΎΛΑ “-“ ἠδὲ 5 Ν ς Ἂ εἶχον δὲ τὴν αἰτίαν συμβαλεῖν (οὐδὲν γὰρ ἱερὸν 

Χά , » Π ᾿} Χ , ς ΄ ᾽ 

σεσύλητο ἸΙανὸς), ἔστε ἀμφὶ μέσην ἡμέραν εἰς 
ἈΝ “-“ “ “4 

ὕπνον οὐκ ἀθεεὶ τοῦ στρατηγοῦ καταπεσόντος 
« 

αὐτὸς ὁ Πὰν ὦὥφθη τοιάδε λέγων: 21. “ἾὮ πάντων 
7, ,ὔ, ἴω 

ἀνοσιώτατοι καὶ ἀσεβέστατοι, τί ταῦτα μαινο- 
Χ , ΄ Χ εν μέναις φρεσὶν ἐτολμήσατε; πολέμου μὲν τὴν 

» Ἷ 2 7 Ν 5 ἃ [έ ᾽ , ᾿ 

ἀγροικίαν ἐνεπλήσατε τὴν ἐμοὶ φίλην, ἀγέλας δὲ 
βοῶν καὶ αἰγῶν καὶ ποιμνίων Ἰ ἀπηλάσατε τὰς 

7 “ 

ἐμοὶ μελομένας, ἀπεσπάσατε δὲ βωμῶν παρθένον 
ε 7 “ “ , Ἂ ἐξ ἧς "Ἔρως μῦθον ποιῆσαι θέλει, καὶ οὔτε τὰς 

φ γὺὰ 3 “ “ ΄ 
Νύμφας ἡδέσθητε βλεπούσας οὔτε τὸν Ἰ]ᾶνα ἐμέ. 

᾿ Δάν τ ΄ » Ν Φ ΄ 
οὔτ᾽ οὖν Μήθυμναν ὄψεσθε μετὰ τοιούτων λαφύ- 

ψ, ὸ 7 ι. ΄ ρων πλέοντες οὔτε τήνδε φεύξεσθε τὴν σύριγγα 
“ .ἶ ἴω ἣ᾽ ΄7 

τὴν ὑμᾶς ταράξασαν,Σ ἀλλὰ ὑμᾶς βορὰν ἰχθύων 
1 χη85 ἐξ ἅλ. αἴξζου ναῦς 2. βὸ ΟΟΌΓ : πη88 ὑπὲρ 8 Ῥᾳῃ ὑπὸ 

ἄκραν : πέτραν 4 οὐ βλεπ. : Α δεομ. 5.Α οὐδὲ 
6.Α οπιῖῦΐβ ΤΠ ομΐβ: Α ἀγέλας δὲ ποιμ. καὶ βοῶν 

ἀπηλ. 8.Α Ργ68. 

ΙΟ4 

ἀμ δ δασι. ὃν... ὡ« 
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ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 26.327 

ΔΏΘΠΟΥΒ ἃπα Ὀ6 ΡΌΠΘ, ὑΠ 6] ΔΠΟΠΟΥΒ δὕποῖκ ἃ5 ἔαδὺ ἃ5 
ὑΠ6 εαγΐῃ ; ἃπά ψ ἤδη “ἿἿἢΠδν οαδὺ {Π6 1] ΟδΥβ ἴο ΤΟΥ, 
πον βπαρρεα δπηα Ὀτοῖκα ; ἰδαρίμηρ' ἀΟΙρΡἢΪπ5 ν ἢ πὲ 
ἐπυτηρίηρ οἵ ὑπεὶν ἴδ1}5 Ἰοοβεπθα ἐπε Ρ]αηκ5 οἵ πε 
θᾶῦσοβ. σου ὑπαῦ οτὰρ ν ῃοἢ [Π εα υρ [56] οὌνοὺ 
᾿ἜΠ6 ΡΥομοπἴουα, νγὰβ Ποατα ἃ βίη ΡῈ Βοππηα οὗ ἃ ρμΐρε:; 
γεὺ ἰδ νγὰβ ποῦ ρ]βαβίῃρ' ἃ5 ἃ ρίρβ, θαὺ Κα ἃ ἐγυσηρεοὺ 
ΟΥ̓ ἃ ΤΕΥ 1016 σογποῦ, νν ΐσ ἢ τδᾶθ ἐμθη τὰπ ἴο ὑπεὶγ 
ΔΥΤΩ5. ἃ Πα 08}} ἔΠοβα βῆηθυηΐαβ Ποῖ ὑπαὺ βὰν ποὺ δἷ 
411. Ιπβουθθοῇ ἐπαὺ ὑπαν νἸ5Π6α 1 πὶρῆΐ ἀραΐῃ, ἃ5 1 
πον 5Βῃου]α Πᾶνε ἃ ἵσπσα Ὀγ ὑπαΐ. 

Υεὖ ὑποβα ὑπίηρϑβ νυ ἢ ὑπδπ ΒΔΡΡΕπδα τηϊσηῦ νεσν 
ψ6}} "θὲ υπαάδυβίοοα ὈΓΥ 56 ἢ ἃ5 Ε ΤῈ νγῖβα, ΠΟΙ ν 
ὑπαῦ ἔῃ ο56 βρεοῖγεβ, ρΡῃηΐαβγηβ, ἃπα βουηα5 ργοσεθαβδα 
ἔγοιη πη, 5ῃδυνηρ Πἰγη56]}} ΔΉΡΥΥ ἂὖ πΠ6 νογᾶρεῖδβ. 
Υεὺ {πῸ οασβα ὕμδν οου]Ἱα ποῦ οοπ]εοΐαγεα (ἔογ ποϊῃϊησ 
βου ἴο δ νγὰβ ΤΟ 64), απ0}}] ἀρουῦΐδ ΠΡ ΠοΟΠ, 
ὑπεὶν σταπα οαρίαϊη ποὺ υυἱὐποιαὺ ὑπὸ ᾿τπαρι]βε οὗ βουηξ 
αἀεἰῦν ἔ8]|16 πὶ ἰπῖο ἃ 5ἰθδερ, Ρδῃ ἢϊπηβο]  ἀρρεϑαγεα ἴο 
Πΐτη ἃπα ταϊθα πη ὑδι5: 217. “Ὁ γα τηοϑῦ ὉΠΠΟΪΥῪ 
ἃ πα υνυἱοκεαδβϑὺ οἵ τηοτΐα]ς ἢ ὙΥ Παὺ τηδά 6 γοι 50 θο] 
ἃ5 τηϑαν ἴο αἰξζειαρὺ ἃπα (ὁ 560 ἢ ουΐαραθδ ἃ5 ὑΠ 6586 Ὁ 
Υου ᾿ᾶανα ποὺ οηἱν ἢ]]6α νι νὰν ἔμαθε ἤθ]ας5 ὑπαὶ 
ΔΥ͂Θ 50 ἀ6δὺ ἴο τηθ6, θα 4150 γοὰ πᾶνε αἀὐῖνεη ναῦν 
Βογαβ οἵ οαἰ]6, ἤοοκβ οἵ 5ῆεερ δῃὰ σοαῖβ ἐπαῦ ψνεσε 
ΙΏΥ Οᾶγ6. Βεβίαθβ, γοῦὺ ἤἢᾶνε ἴδεῃ βδου]ερίοιβ]ν 
ἔγοιη ὑπεῈ αἰΐαιβ οὗ ἴηΠ6Ὲ Νγρη5 ἃ πιδϊα οὗ ψνῃουη 
τονε Εἰμηβ6]} ψν1}} νυυῖΐα ἃ βἴουυ. Νὸοὺ αϊα γοι δὖ ἃ]} 
γανοσα πΠ6 Ν ΤΡ 5 ὑΠπαὺ Ἰοοκεα ἀροῖ γοι θη γοιῖι 
αἸα ἴδ, ποὺ γεῦ τὴθβ ὑοῦ νεΙῪ ΜΜ6}}] γοὰ Κπὸν ἴο θὲ 
Ῥαηπ. Τπογθίοσα γοὰ 5Π4}} πδνοὺ 58εὲ6 Μειμνυμηηδ, 
βδ 1 προ ἀνγὰν νυ ὑῃο86 δρΡ0 115, ΠΟΥ 518}}] γοῖι Ἔβοᾶρε 
ὑπαὶ ὑθυγ}] 6. ρὶρε ἔγτομη ἔπε ργομηοπΐογε, θαΐ 1 ψ}}} 

ΙΟΡδ 



ΠΑΡΗΝΙΘ. ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

θήσω καταδύσας, εἰ μὴ τὴν ταχίστην καὶ Χλόην 
ταῖς Νύμφαις ἀποδώσεις καὶ τὰς ἀγέλας Χλόης 
καὶ τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα. ἀνάστα! δὴ καὶ 
ἐκβίβαξε τὴν κόρην μεθ᾽ ὧν εἶπον" ἡγήσομαι 2 δὲ 
ἐγὼ καὶ σοὶ τοῦ πλοῦ κἀκείνῃ τῆς ὁδοῦ." 

28. Πάνυ οὖν τεθορυβημένος ὁ Βρύαξις (οὕτω 5 
γὰρ ἐκαλεῖτο ὁ στρατηγὸς) ἀναπηδᾷ, καὶ τῶν νεῶν 
καλέσας τοὺς ἡγεμόνας ἐκέλευσε τὴν ταχίστην ἐν 
τοῖς αἰχμαλώτοις ἀναζητεῖσθαι Χλόην. οἱ δὲ 
ταχέως καὶ ἀνεῦρον καὶ εἰς ὀφθαλμοὺς ἐκόμισαν" " 
ἐκαθέζετο γὰρ τῆς πίτυος ἐστεφανωμένη. σύμ- 
βολον δὴ καὶ τοῦτο τῆς ἐν τοῖς ὀνείροις ὄψεως 
ποιούμενος, ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς ναυαρχίδος εἰς τὴν 
γῆν αὐτὴν κομίζει. κἀκείνη δὲ ἄρτι ἀποβεβήκει 
καὶ σύριγγος ἦχος ἀκούεται πάλιν ἐκ τῆς πέτρας, 
οὐκέτι φοβερὸς καὶ πολεμικός, ἀλλὰ ποιμενικὸς 
καὶ οἷος εἰς νομὴν, ἡγεῖται ποιμνίων. “ καὶ τά τε 
πρόβατα κατὰ τῆς ἀποβάθρας ἐξέτρεχεν ἐξολι- 
σθάνοντα " τοῖς κέρασι τῶν χηλῶν, καὶ αἱ αἶγες 
πολὺ θρασύτερον, οἷα καὶ κρημνοβατεῖν εἰθισμέ- 
ναι. 29. καὶ ταῦτα μὲν περιΐσταται κύκλῳ τὴν 
Χλόην ὥσπερ χορός, σκιρτῶντα καὶ βχηχώμενα 
καὶ ὅμοια χαίρουσιν' αἱ δὲ τῶν ἄλλων αἰπόλων 
αἶγες καὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰ βουκόλια κατὰ 
χώραν ἔμενεν ἐν κοίλῃ) νηΐ, καθάπερ αὐτὰ τοῦ 
μέλους μὴ καλοῦντος." ὴ 

Θαύματι δὲ πάντων ἐχομένων ἴ καὶ τὸν ἸΙᾶνα 
1 ῬΡᾳ ἀνίστω 2.Α οἵηϊύβ ἡγήσ. . .. ὁδοῦ 8. ῬΡῇ τοῦτο 
1Α ἤγαγον ἐκαθέζ..... ἐστεφ. : Α καθεζομένην ἐπὶ τῆς πίτυος 

ἐστεφανωμένη 5. Ῥᾷ οὐκ ἐξολισθ, ὁ 1711] ἐκκαλοῦντος 
7 ὍΠΠ ἐνεχ. 

τοῦ 



ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 271-29 

ἄγον γοὶ ΘΥΕΥῪ Τηϑ8η ἃπα τηᾶκα γοὰ ἔοοα ἴου ὑῃε 
ἤ5 ἢ, ὑΠ1655 ποι βρθεαῖν γεβΐοσα ἴο ἐμῃθὲ Νγιρὶβ 
ἃ5 ψῈ}} ΟἼΪοα δ5 ΟΠ]οε᾿ 5 μεσαβ ἂπα ἤοοκβ. Εἶδε ὑπετε- 
ἔογε ἀπ βεπα {ΠῸ τηδα Ἀ5ἤουθ, Ξεπα ΠοῚ ψ ἢ 411 ὑΠαὺ 
1 σοτητηδπα ἴπεα; δπα 1 5}4}1] ΡῈ δ ψγϑξὶ! το ἐπεα ἃ 
ΘΟΏνΟΥ ὦ ἴῃ ἐγ νογᾶρα ΠΟΠηῈ ἃ8 ἴο ΠΕΙΓ ἃ οοπαά ποῦ 05 
ΠΕῚ γᾶν ἴο ὑπε 6] 45.᾿ 

28, Βιγαχίβ, θείη αϑοῃβῃθα αὐ {Π|5, βίασίεα ὑρ, 
8 Πα οΔΠ]Πηρ τορεῖμεν πα οαρ᾿αϊπηβ οἵ με 5ῃϊρ5, οοτὴ- 
τηλαεα ἐπαὶ ΟὨ]οα 5μου]ᾶ θὲ αα]οκὶν βουρσηϊ [ῸΓ 
διηοηρ ἐπα οαρίϊνεβ. ὍΤῆοδν ἔοιπα ΠΟΥ ΡΥ βαπὶν ἀπ 
Ὀτουρηῦ ΠΕῸῚ Ὀεΐοτγα Πίτηῃ ; ἔθου 5η6 βαἴε σσονπθα ψ ἢ 
πε ρίπθ. Τὴε φεποειαὶ, τευηθυηθουῖηρ ὑμαῦ {ῃς6 ρῥἷπα 
νγαβ πε τηδτῖς πα εἰσηα] αἰβυϊποῦϊοη ν᾽ πίοἢ ἢς Πδα ἴῃ 
Ηϊ5 ἄγδϑγη, οαυτῖθα ὑΠ6 τηδϊα ἀϑῆοτα ἴῃ ἐπα δαχηῖγα] 2 
Ὑ ἢ ΠΟ 51:8}} ΟοὈβεύνϑπμοα ἃΠα οουουηοηΐοιβ ἔεασ. Νον 
8ἃ5 500Πη 85 ΟἾ]οα νᾶβ βεῦ οὔ 5ῆογε, πε βουπᾶ οἵ {πε 
ΡΪρε ἴτοτηυ ἔπε ργοτηοηΐοτα θεραη ἴο Ὀ6 ἢεδδᾶγα ἀρᾷϊῃ, 
ποῦ τηδγθϊαὶ ἀπα ᾿ουτ]6 ἃ5 Ὀεΐογα. θαὺ ρεσυξεοςν ρΡᾶ5- 
ἴογα] 5 ἢ ἃ5 15 υ8εα ἴο ᾿δϑδα πε οαζῦ]α ἴο ἔεεα ἴῃ {Π6 
ἤε]45. Τῆς 5ῆδερ τη ἄονη {πε 508]6 8 οἵ {πε 5ῃ]ρ, 
ΒΠρρίηρ πα 5]16]1πηρ οὐ {π6]γ ΠΟΥΠΥ Ποοναβ; {π6 
σοαΐβ τηοτα Ὀοϊαϊν, ἴου ὑπεὺ ψγεῖα 864 ἴο οἰ 
ὑΠ6 ογὰρβ ἃπα βἴεερδ οἵ με ἢ1115. 29. ΤῈ σσῃο]ε 
ἤοοκ εποῖίγοϊεα (ἬΪοα, τηονίηρ ἃ5 'ἰπ ἃ ἄδποα δροιΐ 
ΠΟΙ, ἀπ νὴ ὑπεὶγ βκίρρίπρ ἀπ {πεῖν Ὀ]αϊπηρσ 
Βῃενυνεα ἃ Κὶπᾶ οἵ Ἰογίυϊ! πεβϑ ἃπα δχυϊζαϊίοη. Βαϊ 
ἀπε σοαῖβθ' οἵ οἴμπει σοαϊμεγαάβ, δἂβ αἷἰδο {ῆ6 5ῆεδερ 
δια ὑῃ6 Πεγαβ, βυσγεα ποὺ ἃ ἔοοῦ, θαΐ τευηδαϊηθα 5.1} 
ἴπ πε Βο] 5 οἵ πε 5ῃϊρ5 δ8 1Ε π6 τηιβῖο οἵ ὑπαὶ ρῖρε 
αἸά ποῖ αὖ 4}1 .4}} ἔον ὑπετη. 
δ ὑπεγεΐοσε ὑπο Ὺ σνεσα 4}} σβέσαι οκ ψ ἢ δατηΐγα- 

1 50 ΤΠΟΓΉΪου. 2 ὉἈ86 ἢδρβῃϊρ. 8. Ἰαάᾶογ. 

ΙΟἤ 



ΌΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙῸΟΘΕ 

᾽ Ξ » ,ὔ » “ 7] 

ἀνευφημούντων, ὠφθη τούτων ἐν τοῖς στοιχείοις 
2 , , “ Ν Ἵ 4 

ἀμφοτέροις θαυμασιώτερα. τῶν μὲν Μηθυμναίων 

πρὶν ἀνασπάσαι τὰς ἀγκύρας ἔπλεον αἱ νῆες, 

καὶ τῆς ναυαρχίδος ἡγεῖτο δελφὶς πηδῶν ἐξ ἁλός. 

τῶν δὲ αἰγῶν καὶ τῶν προβάτων ἡγεῖτο σύριγγος 
“ Ὁ ν Δ ͵ » ᾽ , ἦχος ἥδιστος, καὶ τὸν συρίττοντα ἔβλεπεν οὐδείς" 

Ν ᾽ὔ ὥστε τὰ ποίμνια καὶ αἱ αἶγες προήεσαν ἅμα καὶ 
τλαίη 4 [οὶ , ἐνέμοντο τερπόμεναι τῷ μέλει. 

“ Ν 

50. Δευτέρας που νομῆς καιρὸς ἣν καὶ ὁ 
Ν “ ’ 

Δάφνις ἀπὸ σκοπῆς τινος μετεώρου θεασάμενος 
Ν ΄ οὶ τὰς ἀγέλας καὶ τὴν Χλόην, μέγα βοήσας “ὦ 

Νύμφαι καὶ Πὰν" κατέδραμεν εἰς τὸ πεδίον, 

καὶ περιπλακεὶς τῇ Χλόῃ καὶ λιποθυμήσας 
κατέπεσε. μόλις δὲ ἔμβιος ὑπὸ τῆς Χλόης 

φιλούσης καὶ ταῖς περιβολαῖς θαλπούσης γε- 
͵ 

νόμενος, ὑπὸ " 
οὗ 

ἐπὶϑ 

Χ »Ἤ» Υ̓ ΨΜ Ἅἢ 

τὴν συνήθη φηγὸν ἔρχεται, καὶ 
ζ ͵ " 2 7 “ ᾽ ,ὔ 

τῷ στελέχει καθίσας ἐπυνθάνετο πῶς ἀπέδρα 
΄ “ ς Ν ᾽ “ 7 ΄ 

τοσούτους πολεμίους. ἡ δὲ αὐτῷ κατέλεξε πάντα, 
- “ Ν -“ ᾽ 

τὸν τῶν αἰγῶν κιττόν, τὸν τῶν προβάτων ὠρυ- 
ῇ Ν 2 ,ὔ “ α ’, Ν 

γμόν, τὴν ἐπανθήσασαν τῇ κεφαλῇ πίτυν, τὸ 
-“ - “-“ Ν “-“ 7 Ψ΄ Ν 

ἐν τῇ γῆ πῦρ, τὸν ἐν τῇ θαλάττῃ κτύπον, τὰ 
, Ἁ Ν » 

συρίσματα ἀμφότερα τὸ πολεμικὸν καὶ τὸ εἰρη- 
Ψ δ᾿ ͵ ͵ -“ Ἁ 

νικόν, τὴν νύκτα τὴν φοβεράν, ὅπως αὐτῇ τὴν 
δ ͵7 ͵7 “ ς ΄“ 

ὁδὸν ἀγνοούσῃ καθηγήσατο τῆς ὁδοῦ μουσική. 
Ά ε ς ἣν “ -“ 

Γνωρίσας οὖν ὁ Δάφνις τὰ τῶν Νυμφῶν 
1 85 λειπ, 2 ρῃ ἐπὶ ὅθ ρ0 ΒιυπΠΟΙΪ : Π185 ὑπὸ 

τοῦ 
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ἰοηπ αὐ ὑμθβθθ ἐπίηρθ ἃπα4 οε]θοναϊθα ὑΠ6 Ρῥγαῖβοβ 
οἵ Ῥδῃ, ἔθθῦθ νγθῦα γεῦ β6δῈὴ ἴἰπ Ὀοΐῃ {πῈ οἰεμηθηΐβ 
ὑΠίποβ Ἰ06 ΨΟΠΟΘΥΪ ὑπθὴ ἔμοθα Ὀεΐογθ. ΕῸΣ 
1Π6 βῃϊρβ οἵ ἐπθὸ Μειηντηπαεδηβ θοΐοσε ὑπαν δὰ 
τγεῖρη δα ὑπ 6 ῖν ἈΠΟ ΠΟΥΒ Υ8η ἀηδίη, πα ἃ προ ἀοΙρΡἢΪη 
Ὀουποίπρ' 5}}}} ουΐδ οἵ {πε βεὰ ννεπὶὺ Ὀείοστε ἀπα δὰ 
ὑπεῖν δασηϊγτα]. Οὐ {πε ἰᾶπα ἃ τηοβὺ βυγεεὺ τηϑ]οαϊοιιβ 
Ρΐρε ἰεα ἐπε ροαῖβ πα {πε 5Π6Ὲρ, ἀπα γεὺῦ ποροᾶν 
βᾶν πε ῥΡῥΐρευ ; οὐΪν 411] {πε οαὐ!]θὸ ψεπηὺ δἱοηρ' 
ἐοσεῖμευ πα ἔξα γο]οϊοίηρ' αὖ ἢ15 σηιιβῖο. 

90. ὸ ννὰβ πον {πΠεῸ {ὑπηα οἵ ὑπ βεοοπα ραβίασίπρ,, 
ψΠ δὴ ΠΡ πἶβ μανίηρ᾽ βροα του ἃ Πρ βἴαπα ΟἨ]οα 
οομηΐησ νἱἢ ὑπῸ ἤοοκβ, οὐγίπρ ουὐὐΐ τηδίηϊν “Ὁ γε 
Νυρῆβ, Ὁ Ὀ]εββθθα Ῥδη "Ὁ τηδάβ ἀόνη ἴο ἐπε ρ]αίῃ, 
ἃ πα τυβϊηρ' ἰπἴο ὑπ οὐ γασοβ οὗ (ἩΪ]οα, ἴῃ ἃ βυγΟΟ 
611 ἴο ἐῃε στουπά. ἢ το δάὸ πο π ἢδ ννὰϑ 
οοης ἴο ᾿ἰτηβο] ἢ ΟἩ]οε᾽ 5 Κίββεβ Πα εἸηθγαοαβ ἴῃ 
ΠΟΙ οἷοβε ἃπα υγϑύτη ΔΙΊη5, ἢ6 σοῦ ἴο πΠ6 οἂκ γῇ ετα 
πεν νγεσα ψοηΐ, ἃπὰ ψῃθπ ἢδ νγὰβ βαΐε ἄἀον ΟΠ 
ἐπε ὑσαπκ Πα ἀϑκεα Ποὺ ἤονν 5Πε Πδα δβοδρεα ϑιο0 ἢ ἃ 
ἀδηροτοιβ οαρύϊνι ἐν ἃ5. παῖ. ΤΠδη 5Πη6 τοὶ Πΐπη 
νευυ τ ΐηρ ὁπ6 αἰδευ ἁπούμευ ; ἤον με ἔγεβῃ πὰ 
Ὀευτθα ἵνν ἀρρεαγεὰ ὁ ἔπε Πουύηβ οἵ 4}} {πε σοαῖβ, 
ον ΠΟΙ 586 6Ὲ6)} πον]εα {κὸ νροϊνεβ, πον ἃ ρἷπε 
ΒΡΓΠΠ ΠΡ ὌΡΟῸΠ ΠΟΙ Ποδα, μον 411 {πε ἰαπα βεευηθα 
ΟΠ ἃ ἤγε, ψν»ῃαῦ Πουυῖθ]6 ἔγαρουβ ἃπα οἰδβἢϊηρβ ΤΕ ΤῈ 
μεαυτὰ ἴσο ἐπε 58θὰ ; σῖῃ {π6 ἔνο ἴοπεϑ οἵ {παῖ 
ΡΙρ6. οτη ὑπθ οτὰσ οἵ ἴΠη6 ριοτηοηΐογα, π6 οπθ ἴο 
Ὑγ8Υ, {πΠε6 οἴμεὺῦ ἴο ρϑᾶοθ, πε ζευυῖθ]ε βρϑοῖταβ οὗ 
πε πίρῃΐ, ον 56 ποὺ Κπονίηρ ΠΕΙ ψγὰὺ δά 
ῸΥ ΠΟΙ σομηρδηΐοπ ἃπα ουΐϊάθ πε ουνεεῖ τημϑὶς οἵ 
ὑπαῦ ϑἴγαησα ᾿πν 10} ΡΙρε. 

θάρμηἶβ ἔμεπ δοκηον]εάσεα ̓  {Π6 νἱβίοη οἵ {πμ6 

1 χροορη]βθᾷ. 

το9 



ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΝ 

5 ’ὔ ἈΝ Χ ΄-“ Ἂ, » “Ὁ Ἁ 

ὀνείρατα καὶ τὰ τοῦ ἸΙανὸς ἔργα, διηγεῖται καὶ 
Ε] ἈΝ [τ 9 “ 5 « ΄ 

αὐτὸς ὅσα εἶδεν, ὅσα ἤκουσεν, ὃτε μέλλων 
͵ 

ἀποθνήσκειν διὰ τὰς Νύμφας ἔζησε. καὶ τὴν 
4 

μὲν ἀποπέμπει κομίσουσαν' τοὺς ἀμφὶ τὸν 
͵7ὔ 

Δρύαντα καὶ Λάμωνα καὶ ὅσα πρέπει 5" θυσίᾳ, 
Ἁ Ν “ ω 

αὐτὸς δὲ ἐν τούτῳ τῶν αἰγῶν τὴν ἀρίστην 
᾽ὔ ἈΝ “ 7 [4 », 

συλλαβών, καὶ κιττῷ στεφανώσας ὥσπερ ὠφθη- 
“-“ 7 ἥν “ 

σαν τοῖς πολεμίοις καὶ γάλα τῶν κεράτων 
7 7] - 

κατασπείσας, ἔθυσέ τε ταῖς Νύμφαις καὶ κρε- 
7 ἢ Ψ Ν ἈΝ ͵ ᾽ , μάσας ἀπέδειρε καὶ τὸ δέρμα ἀνέθηκεν. 

" ῇ [οὶ Ἁ 
8581. Ἤδη δὲ παρόντων τῶν ἀμφὶ τὴν Χλόην, 

- ͵ Ν Ν ς 7 “ -» 

πῦρ ἀνακαύσας καὶ τὰ μὲν ἑψήσας τῶν κρεῶν 
Ἁ ΡΝ γε. ΄ » ΄ὔ , - 7 κ 

τὰ δὲ ὀπτήσας, ἀπήρξατό τε ταῖς Νύμφαις καὶ 
“ Ἀ , , 

κρατῆρα γλεύκους ἐπέσπεισε μεστόν. καὶ ἐκ 
» : -“ “ φυλλάδος στιβάδας ὑποσωρεύσας 5 «πᾶς: ἐντεῦ- 

-“ “ Ἅ, “Ἂ 

θεν ἐν τροφῇ ἣν καὶ ποτῷ“ καὶ παιδιᾷ. καὶ 
“ Χ ᾽ , Ἄ ἴω δ Ἀ ἊΨ 2 Χ ἅμα τὰς ἀγέλας ἐπεσκοποῦντοϑ μὴ λύκος ἐμπεσὼν 

9 7 Ἁ ᾽ Ἀ 

ἔργα ποιήσῃ πολεμίων. ἦσάν τινας καὶ ῳδὰς 
΄ “ ΄ ΄ 

εἰς τὰὲὶ Νύμφας, παλαιῶν ποιμένων ποιήματα. 
Ἁ, δὲ » , Ρ] “Ὁ θέ 6 » “- νυκτὸς δὲ ἐπελθούσης αὐτοῦ κοιμηθέντες ὅ ἐν τῷ 

[ο “ “-“ Ν , 

ἀγρῷ, τῆς ἐπιούσης τοῦ ἸΠανὸς ἐμνημόνευσαν, 
“ ῳ 

καὶ τῶν τράγων τὸν ἀγελάρχην στεφανώσαντες 
- ὔὕ “- Ν ᾽ὔ 

πίτυος προσήγαγον τῇ πίτυϊ, καὶ ἐπισπείσαντες 
ΝΜ Ν 3 “Ἁ Χ Θ “ ΕΘ » 7 οἴνου καὶ εὐφημοῦντες τὸν θεόν, ἔθυσαν, ἐκρέ- 

ΤΡ ΡΓθ5. 2.ΡῬΒ πρέπον: ῬΑΙῪ πρέποντα 5. ὉΠ] 
ἀποσωρεύσας ῬΥΟΌ. ο]α νᾶγ. : Α ὑποστορεύσας : ῬΒ ὑποστορέσας 

«πᾶ» ἢ 4. ἐν τροφῇ ἦν καὶ ποτῷ : ἃ τρυφὴ ἦν δηᾶ 
86. 5.ρ0 Καὶ οὗ 1. 32 : Τη88 -εἰ (δίηρ, 10] ΟΥ ηρ᾽ 1058 οὗ πᾶς 
ἃ Ὀθον 6) 6 ὉΠ -τος ΤῬᾳ Ππηρΐ. 

1Ττο 



ΒΟΟΚ ἢ, 88 830-31 

ΝΥΡἢ5 ἃπα πε νοῦ οἵ Ραμ, πα βἰουιθα ἴο ἢδὺ 
ναὶ πε Πίτηβε] Πδα 56 θη, πα ψ ῇῃαὺ ἢ6 δα ἢεδαχᾷ, 
Δ Πα πον θη ἢδ ννὰ5 τεδαγν ἴο αἴ6 ἴον ουοῦ Πῖβ. ΠΠ{Ὸ 
νγα5 βανεα Ὀν {πε ργονίάθησοα 8πα Κη π685 οἵ ὑπ6 μον 
Νγτρῆ5. Απα ἴμδϑῃ ργθβθηῦν ἢ βεηῦ ΠΟΙ ἅνϑύ ἴο 
Ὀτίησ ὈΥγὰβ ἃπα [ἅτηο ἃπα ὑῃ6ὶν νυῖνοβ ἴο ὑΠ6 580 7]- 
ἔςε, πα 41} ἐπϊηρβ ΠΘΟΘΘθαΥῪ ΤῸΣ 500 ἢ ἃ ἀδνούοη ἴο 
Ῥδπ πα ὑπῈ Νυρηβ. [|ἢ πε τηθϑηζίηθ δ οαἴοῃδα 
πε ἰαϊγοϑὺ οἵ 411 ἢϊβ. 5ι6- σοαΐῖβ, ἃπ4 ψῆθπη ἢ πὰ 
οὐονυνμθα τ ψ]ἢ ἰνγ ἴῃ ὑπαῦ ΤυΔΠΠΟΥ ἃ5 πε ψ ΠΟ] 
ἤοοκ πὰ δρρεᾶγεαὰ ἴο ὑπῈ Ἔπεϑῖηγν, ἃπαᾶ μὰ ρουγεα 
τὴς οα πε Ποῖ, ἱπ {πῸ πᾶ οὗ ὑπς ΝΥΙΡἢ5 
Πα δἴσιιοῖκ δπα ΚιΠ]6α ἰδ, πα βδουϊῆοθα ἰὉ το ὑμουη. 
Ηε παηρεα 1Ὁ ἀρ, ἴοοκ οἵ ὑπε βκίῃ, οοπβθογαϊεα {ῃϑΐῦ, 
ἃ Πα τηδάε 1 δ οἴευϊηρ. 

91. ἵβεηῃ (ἸΪοα νὰ ΠΟΥ ΘΟΙρϑην νγἃ8 ΘΟΠΊΘ, 
Πα τηδάδ ἃ ἔνε, πα βοιηθ οἵ {πε ἤδβϑῃ Ῥεὶπρ Ὀο θα 
ἃ Πα βοῖὴθ τοδβδίθα, ἢ οἴδγεα ὑπῸ ἤγϑὺ δῃηα οί ϑἔεβϑὺ 
Ρατῖβ. οἵ Ὀοΐῃ ἴο ὑπεῈ Νγρῆβ, πα ἢΠΠἶπρ ἃ Ὀον] 
ἢ παν ννἱπ6, τηϑα6 ἃ ᾿ἰραὐίοη ; {Πα π, μανίην τηϑ 68 
56 νεῦα] θεα5 οἵ σγεεη ἰδᾶνεβ, Ἔν ΕΥῪ τη φᾶνε Πἰτηβα] 
ΠΟΙ ν ἴο εαἰΐπρ', αὐ Κίπρ, ἃπα ρμ]αγίπρ ; ΘΚ ὑπαν 
Ἰοοκεα ουῦ πονν ἃπα ἔπε ἰθδὺ πε ἱἰστυρίϊοη οὗ ἃ 
νο] ἢ ἀροη {Π6 ἤοοκβ 5ῃου]α οἤάποα ἴο ἀο βοιμειῃϊηρ 
ἘΚκΕῈ ἂἃπ δπεῖηγ. Ἴπαν ϑυπρ ἴοο οογξαϊη 5οηρθ ἴπ 

ο ἀπε ργαῖβε οἵ πθὸ Νυτρῆβ, ὑπ6 βϑο θη ΟΔΙΤΏΘΠ5 
οὗ {πῸ ἀποϊθπῦ βῃβρῃθσαβ. ΑἹ] ἐμπαῦ πὶ ὑπαυ ἰὰν 
ἴῃ ἔπε ἢε]άβ; δἂπὰ πθῸὸὶ παχὺ ἄἀὰν ὑπεν ψεσα ποῦ 
ἀπτηϊηὰ}] οἵ ὑπΠ6 ννοπαϑυ-νουκίηρ Ραη, Ὀαὺ ἴοοκ 
ὑπῃ6 Ππε-ροαΐ ὑπαῦ νγὰβ οἀρίαϊπ δῃα ᾿Ἰεϑάεὺ οἵ {πε 
Ηοοκ, ἀπὰ ἤθη ὑπεΥ Π8α ογτονπαα Πίστη ἢ ρίπε- 
᾿ραυϊαπαᾶβ ἔμεν Ὀτουρῇῦ Ὠΐτη ἴο {πα ρῥῖπιθ, ἀπά. ρουσίησ 
ὙΪπΠ6 ὉΡΟΠ Πἰ5 μεδα, ψ ἢ Ὀεπεαϊοϊομβ ἀηα ἐπδηκία! 

11Ὶ 



ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗἸΟΕ 

Χ 

μασαν, ἀπέδειραν. καὶ τὰ μὲν κρέα ὀπτήσαντες 
Ν ς , ,ὔ » 5 “ - 

καὶ ἑψήσαντες πλησίον ἔθηκαν ἐν τῷ λειμῶνι 
- Χ Ν , - 

ἐν τοῖς φύλλοις, τὸ δὲ δέρμα κέρασιν αὐτοῖς 
᾿Ὶ ἕ “-“ 7 “ ἈΝ “. ΕῚ ͵7ὕ - ἈΝ 

ἐνέπηξαν τῇ πίτυϊ πρὸς τῷ ἀγάλματι, ποιμενικὸν 
᾿} ξ [ο [οἱ 3 ΄ Ν “ 

ἀνάθημα ποιμενικῷ θεῷ. ἀπήρξαντο καὶ τῶν 
“- ζ ,ὔ 53 

κρεῶν, ἀπέσπεισαν καὶ κρατῆρος μείζονος. ἦσεν 

ἡ Χλόη, Δάφνις ἐσύρισεν. 
7] 

99, ᾽πὶ τούτοις κατακλιθέντες ἤσθιον καὶ 
ω , ς ἴω Ν 

αὐτοῖς ἐφίσταται ὁ βουκόλος Φιλητᾶς, κατὰ 
Δ ’ Ἂς ον . 1 ᾽ὔ 

τύχην στεφανίσκους τινὰὲ τῷ Πανὶ κομίζων 
, 

καὶ βότρυς ἔτι ἐν φύλλοις καὶ κλήμασι. καὶ 
4,0 ἐξ δὶ κ᾿ » ς 7 “ 7, 

αὐτῷ τῶν παίδων ὁ νεώτατος εἵπετο Τίτυρος, 
᾿, ͵ Ἂ Ι͂ Ν 7ὔ πυρρὸν παιδίον καὶ γλαυκόν, λευκὸν παιδίον 

“- [ 

καὶ ἀγέρωχον: καὶ ἥλλετο κοῦφα βαδίζων 
[4 » » 7 ἥ' 7 

ὥσπερ ἔριφος. ἀναπηδήσαντες οὖν συνεστεφά- 
᾿ -“ “ “ [ο 

νουν τὸν Πᾶνα καὶ τὰ κλήματα τῆς κόμης τῆς 
’7 ; ΄ 9 Ν , , πίτυος συνεξήρτων,"Σ καὶ κατακλίναντες πλησίον 

- ῇ - Ν ΄ 
αὑτῶν συμπότην ἐποιοῦντο. καὶ οἷα δὴ γέροντες 

᾿ ἣς ὑποβεβρεγμένοι πρὸς ἀλλήλους πολλὰ ἔλεγον, 
ς Μ ξεῖν ον Ξ ε Ἃ “Ὁ 

ὡς ἐνεμὸον ἡνίκα ἦσαν νέοι, ὡς πολλὰς λῃστῶν 
Ν ΄ ᾽ ,ὔ ἐὼ ε , καταδρομὰς διέφυγον. ἐσεμνύνετό τις ὡς λύκον 

- Ν ,ὔ 

ἀποκτείνας: ἄλλος ὡς μόνου τοῦ Πανὸς δεύτερα 

1 Β λευκ. δὲ καὶ : Π|1 οτηϊύβ Ὀθῦνν. γλαυκ. ἃπα ἔριφος 
2.50 ἈΝ : πη|88 ἐξήρτων 
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ΒΟΟΚ 1, δὲ 81-.89 

ΡΙαῖθα ὑμαν ϑδουηϊῆοθα πίη ἴο δὴ ὑῃ6 ὈυγΘβθυν ὃ. 
ΤΠεη Πδηρίπρ ᾿ἷπὺ ὰρ παν ἤαγεα ἢΐπη, ἃπα {ῃ8 
Η6 5, ραᾶγὲ τοδβίβα, ραγὺ θο1]6α, πο Υ βεῦ ἀρορ ὈΔηΚ8 
οὗ σγυεϑη ἰεᾶνεβ παιὰ ὈΥ ἴπ ὕπΠ6 τιθδάον. 1ῃ6 βκίῃ, 
ΠοΟΙῊ5 ἃπα 8ἃ]}1, ἔπεῪ ρερρεὰ ἴο π᾿ ρίπε οἷοβε ἴο 
ὑπ6 βίαϊαβ, ἴο ἃ ρᾶβίοσαι (θα ἃ ραβίογαὶ οἤεσηρ, 
ΤΠΕΥ. οἴευεα ἴοο πΠεῈ ἤγβὺ οαυνίηρα οὗ ἴπΠ6 ἤδβῃ, 
Δ Πα τηϑας Πίτη ἃ |ἰθαΐϊομ ἢ ἃ σγϑαΐευ θοὸν] {π6ῃ 
ἴο πε Νυρἢ5.ἷ ΟἾ]οα β8πρ πα [Δρῃηἷβ ρ]αγεα 
ὌΡΟΠ {Π6 ΡΪΡδ6. 

92. ΤΠ 686 τἱῦθϑ ρου ξουτηθά, πον βαΐα ἄονπ ἃπα {6]] 
ἴο ἔβαϑὺ. ΑἈμπα Ὁ Βαρρεπεα ὑπαὺ Ρῃϊ]εῖας ἐπε Ποτας- 
Τη8 ΟδΠ6 ὋΡ ἴο ἔπει Ὀγϊηρίηρ νν ἢ Ηἰτὴ οοτγίαϊη 
σαν ϊδπαβ ἴο Ποποῦν δ, ἱοραῦμθυ νυ ἢ σγυὰρθβ ἢδηρ- 
ἰπρ' 5011] ἀτηοπρ' {Π6 ἰδᾶνϑβ ἃΠπΠα ὈγΆποἢ65. Η]β γουηραϑὺ 
500 ΤΊϊγτιιβ οατὴθ Δ᾽οηρ νν ἢ Πΐπη, ἃ τσ άγ 184, σταγ- 
εγεα πᾶ ἔαϊν-ϑκίηπεα, βίουῦ πα ἤετοβ, ἂπα οὗ ἃ 
Ὠΐγ]6 Ὀουπαϊηρ ρᾶοςα {κα ἃ Κι]. θη ὑπαν βὰν 
ψγμαὺ ἴῃς ἰηϊεηίίϊου οὗ ὑπΠ6 σοοα οἷα μι) εῖαβ ἡ 85, 
ὑπεν βἰατιθα ὑρ, 8πα 411] ἱοσεύμϑν οὐονηθα {πΠῸ βἴαϊαα 
οἵ Ῥαπ ψ ἢ σαν] 5, ἃπα Πᾶηρϑα {Π6 ρα] μηϊ58 ν᾿ ἢ 
ὑπαὶ οΥαρΡ6 5. ΡΟ᾿ {πε ἰδανεβ οἵ {π6 ρίπε ; πα θη 
ὕΠ6Υ τηᾶκα ἢ] δἴαβ δἱῦ ἀονῃ ἴο {πῃ6 ἔδαβῦ δπᾶ Ὀὲ 
ὑΠεῖν σιιαβὺ, ἴο δαὖ ἃπα αὐἹπκ ἃπα οα]θργαῖα. ἤδη, 
ἃ5 ΟΪ4 τηδη 56 ἴο 4ὁ γγνἤδῃη που ἀγα ἃ {{{{16 νυ 1 {16 
ἢ ννῖπα, πον παὰ νϑιίοιιβ αἰβοοῦγβαθ 8ηα οἢαῦβ 
διηοηρβὺ ὑπο π ; μον Ὀγάνοὶν ἴῃ ὑΠεῖν νοῦ ὑπαν δα 
δατηϊηϊθτεγεα ὑΠς ραβυῦσνηρ οἵ πεῖν ἤοοκο ἀπα Ποσαϑ, 
ον ἱπ ὑμεὶγ ὑϊτηθ ὕπευ δὰ δβοᾶρεα νεῪ ΠΊΔΠΥ͂ 
᾿πναβίοπβ ἃπα ἰηγοδαάβ οἵ ρίγαϊεϑ ἀπα ὑῃϊενεβ. Ηδτα 
οὔθ Ὀγασσοα {παῦ 6 δα Κι]Π6α ἃ ννοἱ], ἤθσα ἁποῦμευ 
ὑπαῦ ἢ6 Παᾶ θΐῃ βεοοπα ἴο Ρᾶῃ αἱοπα ἴπ ἔμε 5Κ1]]} 

1 {η6 ΟὙΘΘΙς 15 ΒΠΡΙΥ “ρυθαΐου ̓ : Ῥϑύῃδρβ “8 ροοᾶ Ἰαγρθ 
ον]. 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙῸΟΝ 

᾽ὔ “ “Ὁ “ ἈἉ “ Φ' 

συρίσας. τοῦτο τοῦ Φιλητᾶ τὸ σεμνολόγημα ἢν" 

858. ὁ οὖν Δάφνις καὶ ἡ Χλόη πάσας δεήσεις 

προσέφερον μεταδοῦναι καὶ αὐτοῖς τῆς τέχνης 

συρίσαι τε ἐν ἑορτῇ θεοῦ σύριγγι χαίροντος. 

᾿Ὲπαγγέλλεται Φιλητᾶς, καίτοι τὸ γῆρας ὡς 
ἄπνουν μεμψάμενος, καὶ ἔλαβε σύριγγα τὴν τοῦ 
Δάφνιδος. ἡ δὲ ἦν μικρὰ πρὸς μεγάλην τέχνην, 
οἷα ἐν στόματι παιδὸς ἐμπνεομένη. πέμπει οὖν 
Τίτυρον ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σύριγγα, τῆς ἐπαύλεως 
Ρ] , Υ ς Ν ΟΥ̓ Ἁ ἣν ῇ ἀπεχούσης σταδίους δέκα. ὁ μὲν ῥίψας τὸ ἐγκόμ- 
βωμα γυμνὸς ὥρμησε τρέχειν ὥσπερ νεβρός: ὁ δὲ 
ΔΛάμων ἐπηγγείλατο αὐτοῖς τὸν περὶ τῆς σύριγγος 
ἀφηγήσασθαι μῦθον, ὃν αὐτῷ Σικελὸς αἰπόλος 
ἦσεν ἐπὶ μισθῷ τράγῳ καὶ σύριγγι: 

94. “Αὕτη ἡ σύριγξ τὸ ἀρχαῖον οὐκ ἣν ὄργανον, 
» Ν , Ἁ οἿ εν Ἃ 7 ἀλλὰ παρθένος καλὴ καὶ τὴν φωνὴν μουσική. 
Βι » 7 7 3 δ “ αἶγας ἔνεμεν, Νύμφαις συνέπαιζεν, ἦδεν οἷον νῦν. 

Πάν, ταύτης νεμούσης, παιζούσης, ἀδούσης, προσ- 

ελθὼν ἔπειθεν ἐς ὅ τι ἔχρῃζε καὶ ἐπηγγέλλετο 
, Φ Ψ, 4 ῇ Ν τ  .ῃῳ,ς τὰς αἶγας πάσας θήσειν διδυματόκους. ἡ δὲ ἐγέλα 
Ν Ν » “ ϑ'ὌΝΝ Ὁ Ἀ Μ ΄ , τὸν ἔρωτα αὐτοῦ, οὐδὲ ἐραστὴν ἔφη δέξασθαι μήτε 

τράγον μήτε ἄνθρωπον ὁλόκληρον. ὁρμᾷ διώκειν 
ὁ Πὰν ἐς βίαν: ἡ Σύριγξ ἔφευγε καὶ τὸν Πᾶνα 

καὶ τὴν βίαν" 5 φεύγουσα, κάμνουσα ἐς δόνακας 
}] Ὁ ᾽ ᾿ τ Ἃ 4 

κρύπτεται, εἰς ἕλος ἀφανίζεται. Πὰν τοὺς δόνακας 
ὀργῇ τεμών, τὴν κόρην οὐχ εὑρών, τὸ πάθος μαθὼν 

1 50 Κοθῃ (Διηγοῦ Ὀγ 6η1}.) : [85 ὄργανον 2.ὃὉ ομηϊίβ ἡ 
ον ἦν βίδὺ 
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ΒΟΟΚ [Π, 88 82.34 

᾿ 8 Πα αὐτὸ οὗ ρμἱρίησ. Απᾶ {ῃὶ8 νψὰς {πὸ οὐδοκ 1 οἱ 

“μῶν 

ΡΠ] δα ; 38. ἀπα ἐπογεΐοσε Παρ ηΐς ἀηᾷ ΟἬ]οα ἀβεα 
8}} τηδηηθ οὗ βιιρρ!ϊοαίίομια ἴο Πΐτα, ἐμαὶ μὲ ψου]ά 
Ἑσοτητηπηΐϊοαΐα ἢ ἐμοῖὰ ἐμαὶ αὐτὶ οἵ Ρἰρίηρ, δπα 
ΡΥ ἀροπ ἐπε ρίρε αὖ ἐπε ἔδαβὶ οὔ ἐπαὶ Οοα ψῃοχη 
6 Κπδνν ἴο ἀθ]ρηὐ 50 τηπο ἴῃ ἐπα ΡΙΡε. 

ΡΒΙ]θἐαβ Ρυομηβεα ἔο 40 1, ΔΙΕΠΟῸΡῊ με ὈΪατηδα οἱ 
ἃ96. ἴῸΓ 5: 5Που δ) Ργεαίῃ ; ἀπ 5ο ἴοοκ ΠΑΡ ηἰς ϊ5 
ΡΙΡρε. Βαΐ ὑπαὶ Ὀείπρ' ἕοο [1116 ἔου 50 σγεαὶ δὴ τί, 
ἃ8. θα πρ' τηδᾶς ἴο θὲ ἱπβρί τε θγ {π6 τηουίῃ οὗ ἃ 
θογ, Β6 βεηΐ ἢΐβ βοὴ ΤΊΥΓΙ5 ἔου Ηϊ5 οὐνῃ, {Π6 οοἰΐασα 
᾿γίπρ' ἀἰβίαπε ἤτοτα ἐμεηοα θαξ ἔθη ἔαυ]οπρθ. Τιΐγταβ, 
ΒΙηρίηρ οΥ᾽ Ηἰβ Ἰαοκεῖ, τὰπ βυνε δα ὦ πἰπά. Βαΐξ 
ΠᾶτλῸ ῬγΟΠβ6α ἴο ἐ6}} ἔβειὰ ἐπαξ ἰα]6 οὗ ἐπε ΡΙρε 
ὙΠ οἢ ἃ 51οΠἸὰπ σοαἐπεγά, Ηἰτοάᾶ ὈΥ πη ἴον ἃ ροαδΐ 
ἃ Πα ἃ ρΡίρε, μδα βιιησ ἴο Πΐπι: 

94. ““ΤῊϊβ ρὶρε ννὰβ πογοίοίοσγε πὸ ΟΥ̓ΡΆ, θα ἃ 
ΥΘΙῪ ἔδὶν ταὶ, γῆο Πα ἃ ϑυνδεὶ δπᾶ τηιπϑίοαΪ] νοΐςθ. 
5ης. ἔξα ρσοαῖβ, ρΙαγεα ἐορείμεν ἢ ἐπε ΝΥΙΏΡΉ5, 
8Π6 58 ηρ' ἃ5 πον. Ρβϑῃ, ΨΉΠ6 5Π6 ἴῃ ἰπὶβ ἸΠΔΉΠΟΡ 
νγὰϑ ΤῈ Πα Πρ ΠΟΥ ρΟαΐβ, ρ]αγίπρ' ἀπά ΒΙΠΡΊησ,, οΔ 16 ἴο 
ΠΕΡ ἀπά δπάδανοισθα ἔο ροιβιδᾶς μὸν ἰὸ ψῃαΐ μὲ 
ἀΘβῖγθα, ἀπ ῥγουηϊβεα Ποὺ ὑπαὶ μῈ ψου]Ἱᾶ τπᾶκὸ 4]] 
ΠΕΡ ροαὺβς Ὀγίηρ [ου ἢ ἐν η5 ΘΕΥΕΙῪ γεαγ. Βαυΐ 586 
αἰβαδίποα ἀπα ἀουθα ἢἰς Ιονε, 8ηα ἀδηϊθεα ἕο ἰδκο 
Πΐπη ἔο θῈ ΠΕ βυγεείμῃεαγί ψηὸ νγὰς ποδί ἐΠ ον Ρεσγέεος 
Τη8ἢ ΠΟΙ Ρεγέεοϊ σοαΐ. Ῥδπ [Ὁ]Π]ονν5 ΠΟΙ ΊΔῈ ν᾽] ποθ 
8Ππα ἐπίηκβ ἴο ἔοτοες μθυ. ϑυυίηχ βεὰ Ῥβῃ δπηᾶ Ηϊς 
ἴογοθ. Βείῃηρ ποὺ ἈνγΕαΓῪ ὙΠ ΠΟΥ Πρ, 5η6 5ῃοὶ 
ΠΘΥΒΟΙ Γ᾽ ἱπίο ἃ στονε οἵ γϑεᾶς, βῃπᾷκ ἴῃ ἐπ ἔξη, δῃά 
ἀἰβαρρεᾶσθα. Ρδϑη [Ὁ δῆρδι οαὐξ ἊΡ ὑμε τεεᾶβ, δπά 
ἢπαΐπηρ ποὺ ἐῃθ τηδίᾷ ἔῆθσε, δηά ἰἤδη γταῆξοϊηνσ 

1 Ῥοϑβεῦ. 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΣ 

Ἔ - ἐὼν ᾿ ΄ὔ “ 7 Ὰ 4 
καὶ τοὺς καλάμους κηρῷ συνδήσας ἀνίσους, καθ᾽. 
ὅτι καὶ ὁ ἔρως ἄνισος αὐτοῖς, τὸ ὄργανον νοεῖ,} καὶ 

ἡ τότε παρθένος καλὴ νῦν ἐστι σύριγξ μουσική. 
» 7 - 7 ξ ΄, 

90. ἼΑρτι πέπαυτο τοῦ μυθολογήματος ὁ Λάμων 
ΑΑΘΡῚ Ψ “ὦ ΦΡν Α, ς }] ῇ “ 50. αὶ 

καὶ ἐπήνει Φιλητᾶς αὐτὸν ὡς εἰπόντα μῦθον δῆς 
Υ γλυκύτερον, καὶ ὁ Τίτυρος ἐφίσταται τὴν σύριγγα 

Ἂ 7 5, - 

τῷ πατρὶ κομίζων, μέγα ὄργανον καὶ καλάμων 2 
ῥ, “Ὁ 

μεγάλων, καὶ ἵνα ὅ κεκήρωτο χαλκῷ πεποίκιλτο" 
ς 

εἴκασεν ἄν τις εἶναι ταύτην ἐκείνην ἣν ὁ Πὰν 
« “ 

πρώτην ἐπήξατο. διεγερθεὶς οὖν ὁ Φιλητᾶς καὶ 
7 ΄ " “ Ἂ 5 

καθίσας ἐν καθέδρᾳ ὄρθιον, πρῶτον μὲν ἀπεπειράθη 
“ 7 2 " , Ν , 

τῶν καλάμων εἰ εὔπνοοι: ἔπειτα μαθὼν ὡς ἀκώ- 
δ ἴω 7 ἴον 

λυτον διατρέχει τὸ πνεῦμα, ἐνέπνει τὸ ἐντεῦθεν 
᾿ Χ γος τόρ ἃ, τἐδΥ ἢ ΄ 

πολὺ καὶ νεανικόν" αὐλῶν τις ἂν φήθη συναυλούν- 
“ Ν Ψ΄ 

των ἀκούειν, τοσοῦτον ἤχει τὸ σύρυγμα. κατ᾽ 
2 7ὔ Ν “ » 5 “ ᾽ Ν 

ὀλίγον δὲ τῆς βίας ἀφαιρῶν εἰς τὸ τερπνότερον 
΄ Χ 7 Ν - ἈΓῪν 2 ὃ ΄ 

μετέβαλλε τὸ μέλος. καὶ πᾶσαν τέχνην ἐπιδεικνύ- 
,ὔ “-“ Ἄ Φ ω 

μενος εὐνομίας μουσικῆς ἐσύριττεν, οἷον 5 βοῶν 
ὝΡΥ , : ᾽ γυξο αι , ΠΥ ὙΝ ἀγέλῃ πρέπον, οἷον αἰπολίῳ ὃ πρόσφορον, οἷον 

, 7 
ποίμναις φίλον. τερπνὸν ἣν τὸ ποιμνίων, μέγα 

“ 5 “ 

τὸ βοῶν, ὀξὺ τὸ αἰγῶν. ὅλως πάσας σύριγγας μία 
΄ φι σύριγξ ἐμιμήσατο. 
86, Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι σιωπῇ κατέκειντο τερπό- 

μενοι" Δρύας δὲ ἀναστὰς καὶ κελεύσας συρίττειν 
΄ “ 5 

Διονυσιακὸν μέλος, ἐπιλήνιον αὐτοῖς ὄρχησιν 

1 τὸ ὄργ. νοεῖ ὮΘΙΘ Μ|, ἴῃ τὴ85 δἰδευ. μαθὼν, Π6 οἸηθηαῦου 
ὑπιηκίηρ Ρ. τητιϑῦ πᾶν ὑπουρῃῦ οὗ 1ὖῦ Ὀοΐογθ πηδἰκίηρ τὖ, Ὀαύ 
ὑπ6 ρυύυϊηρ ὑορθύμθυ οἵ ὉΠ6 γϑϑᾶβ ἐ8 ὑπθ ᾿ηνθηύϊοπ οὗ ᾧῃ8 
ῬῚΡ6 2. 80  ΠΙΟΙΒΟΗ : Π1585 αὐλῶν 9 ῬΤΟΒ, ΟΠ ΑΣΑ 
ὅτι ῬΡᾳ τῷ χαλ. Α πᾷ ρΡϑυῦ!. Ὁ οῃγῦ πεποικ. 4 ρο 

ττό 



ἐμ πγασῪν νυ νὰ ὩΞΦ 

ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 34.836 

ΠΡΟΠ ννπαῦ Πα Παρρεπεα, Ἰοϊπεα ἰοροῦμον ππεϑαπδ] 
481115, θεοασδα ὑμεὶν ἰονε ννγὰβ 80 ὕΠ6 618], ἃηα ἔπιι5 
ἱπνεηΐεα ἐπὶ οὐρᾶη. 80 5η6 ψῆο {πδῃ ννὰβ ἃ ἴδὶγ 
τηδ]α 15 ποὺν ὈΘΟΟΠΊ6 ἃ τηϊϑῖοα] ρΡ᾽ρα.᾿ 

90. ἴθ πδά πον ἄοπα ἢϊβ ἴδε δπηα Ρμι)εῖαβ 
Ργαβεα ἢΐπὰ ἔου ἰδ ἃ5. ὁπε ὑπαὺ ῃδα ἰοϊὰ ὑμεπι ἃ βἴουυ 
ἴᾺΥ ϑεεῖευ ὑπθπ ΔΠΥ 80ηρ, θη ΤΊ γτι5 οτης ἰπ 
ἃ ηα Ὀτουρὺ 5 ἔαυ ΠΥ 5 Ρίρε, ἃ ἰᾶσρα οὐρᾶῃ δηα τηϑάθ 
οἵ σγεαὺ 401}15, ἀπ ψγογα Ὁ νγὰβ Ἰοϊπθβα ἰορεῦμεου 
ἢ νὰχ ὑπετα ἴοο ἰὉ νὰ βεὺ πα νᾶυῖθα ἢ ὈΓΆ55. 
Τπϑουηθοῃ ἐπαῦ ομα νου Ἱα πᾶνε ὑἐπουρηὺ ἐπαὶ ἐπϊ5 δα 
ἱπ ἐπαῦ νεὺν ρὶρε νν ῃίοῃ Ρδη {πε ἱπνεπΐου τηϑ846 ἢγϑβί. 
γΠεη ἐπεγεΐοσε ΡὨι]δΐαβ νγὰβ σοῦ Ὃρ ἃπᾶ πᾶ εὐ 
Βἰτηβϑὶῦ ἀρτῖρηῦ ὁπ ἃ ὈεΠΟἢ, ἤγϑι Πα ὑτὶεα πε 41}}5 
νοῦ υ ὑπ ν βουπα δα οἸθαν 8Πη6 βυγααῦ ; ὑπδθῃ, ἤπαϊΐϊηρσ 
ΠΕΥΕΙ ἃ Οοδπε νὰβ βίορρεα, ΠΕ ραγεα ἃ ἰουα «πᾶ 
Ἰαβδῖγ ἴψσπθ. Οπε νου ποὺ πᾶνε ὑπουρηὺ ὑπαὶ Πα 
Πα Πεαγὰ Ὀυΐ οπε ρίρε, π6 βοιπα τνὰβ 80 σῇ, {Π6 
οομβοσΐ 50 {Ὁ}}.0 Βυΐ Ὀγ |{{{|1Δ ἀπ [1{{{᾿6Δ του πν 
ὑπαῦ νεειηεποαθ, μα ομδησαα ἰὐ ἴο ἃ βοῇ ἃπα ϑυγεεῖετ 
ἴοπε, πα ἡἰβραγνίπρ' 411 {πΠῈ τῇ οἵ ραβίουαὶ τηϊπβῖς, Πα 
5Βῃενγεα ὑροὸπ ἐπε ρὶρε ννῆδαὺ ποῖΐεβ ψεσῦα ἤὐ ἔου ἐπε 
Βοιαβ οἵ οοννβ δπα οχεῃ, ψῇῃδὺ ἀρτεϑα ψ ἢ ἐπε ἤοοκϑ 
οὗ σοαῖβ, ψγῃαὺ ψεσα ρἰθαβίπο ἴο ὑπΠεῈ 58ῆθεερ. ΤΠῃε 
ἴοπμθ5 [Ὁ ἴπ6 5ῆδερ νψεύε βοΐδ. δηᾶ εινεεῖ, ἔποβα οὗ 
με Βεγᾶὰβ σγεῦα νεμειηθπΐ, πα ἴον ῃε σοαῖβ 6 τα 
ΒΠΔΙΡ δηὰ 517}. [Ι͂π βυπ, ὑπαῦ β'ποὶα ρὶρε οὗ Πἰς 
ΕΧΡΓΕΘβἝα ὄνεη 8}} ἔπ 6 βρῇ 5- ἰρΡ65. 

86. ΤΠεγεΐογε ἴΠῸ ταϑὺ ἴῃ ἀθῈΡ βιΐθπος βαΐα 5}}}], 
ἀε!σῃ εα ἀπὰ ομαγτηβα τ! ἐπαῇ πγυϑῖο. Βαυΐ Ὀγγαβ, 
γἱβίπρο' ἀπ Ὀἰααϊπρο Πίτη βίῖκα ἃΡ ἃ )οπγβίας ἔπ η6, 
611] ἴο ἄδποε θεΐοτε ὕπεῖὰ ἐπε ἄδησς οἵ πῸ νῖπο- 

ἸΣΒΟἢ. (Αἰηνοῦ) : 1η88 πρῶτον 5 γηβ8 ὅσον ἔγτοπὶ μέγα 
Ῥβῖοσ 5 Α δῃηὰ ρει. Ρ αἰπόλῳ (Ατηγοί) ΤΑ οἵηἱϊβ 
᾿ δ Ὁ ποιμενικὸν ᾿ 

τὰς 



ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ Γ(ΗΙΟΕ 

ὠρχήσατο. καὶ ἐῴκει ποτὲ μὲν τρυγῶντι, ποτὲ δὲ 
, ἴω φέροντι ἀρρίχους, εἶτα πατοῦντι τοὺς βότρυς, εἶτα 

“Ὁ ᾿ 4 Ψ ὔ “ ͵7 

πληροῦντι τοὺς πίθους, εἶτα πίνοντι τοῦ γλεύκους. 

ταῦτα πάντα οὕτως εὐσχημόνως ὠρχήσατο ὁ 
4 ἌΤΙ [οἱ 4 50 ἡ Α Ν Ν Δρύας καὶ ἐναργῶς, ὥστε ἐδόκουν βλέπειν καὶ τὰς 

» , Χ Ἁ Ν Χ ἧ “ Χ » 

ἀμπέλους καὶ τὴν ληνὸν καὶ τοὺς πίθους καὶ. ἀλη- 

θῶς Δρύαντα πίνοντα. 

91. Τρίτος δὴ γέρων οὗτος εὐδοκιμήσας ἐπ᾽ 
2 “ 

ὀρχήσει, φιλεῖ Χλόην καὶ Δάφνιν. οἱ δὲ μάλα 
7] ἴω “ ταχέως ἀναστάντες ὠρχήσαντο τὸν μῦθον τοῦ 

, ΄“ “Ὁ ΄ 

Λάμωνος. ὁ Δάφνις Πᾶνα ἐμιμεῖτο, τὴν Σύριγγα 

Χλόη. ὁ μὲν ἱκέτευε πείθων, ἡ δὲ ἀμελοῦσα 
» δί ς ᾿Ὶ 50..3ᾧϑ, εὖ ϑ Ν νν “ 2 ϑ 

ἐμειδία. ὁ μὲν ἐδίωκε καὶ ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ὀνύχων 
7 ἔτρεχε τὰς χηλὰς μιμούμενος, ἡ δὲ ἐνέφαινε τὴν 

,ὔ ᾽ - -“ » , ᾿. » ἂ, κάμνουσαν ἐν τῇ φυγῆ. ἔπειτα Χλόη μὲν εἰς τὴν 

ὕλην ὡς εἰς ἕλος κρύπτεται: Δάφνις δὲ λαβὼν 
Ἁ “-" ΄ Ἁ 7 3 7 ᾿ ᾿ τὴν Φιλητᾶ σύριγγα τὴν μεγάλην, ἐσύρισε γοερὸν 

ὡς ἐρῶν, ἐρωτικὸν ὡς πείθων, ἀνακλητικὸν ὡς 

ἐπιζητῶν: ὥστε ὁ Φιλητᾶς θαυμάσας φιλεῖ τε 
2 ΄ Ν ν Ἁ “" , 
ἀναπηδήσας καὶ τὴν σύριγγα χαρίζεται φιλήσας, 

ἈΝ » ᾿ ,ὔ - ] Ν ς ,ὔ καὶ εὔχεται καὶ Δάφνιν καταλιπεῖν αὐτὴν ὁμοίῳ 

διαδόχῳ. ὁ δὲ τὴν ἰδίαν ἀναθεὶς τῷ Πανὶ τὴν 

σμικρὰν καὶ φιλήσας ὡς ἐκ φυγῆς ἀληθινῆς 
-“ 9 Ἁ 

εὑρεθεῖσαν τὴν Χλόην, ἀπήλαυνε τὴν ἀγέλην 
7ὔ Ν » “ » Ϊέ συρίττων, νυκτὸς ἤδη γενομένης. 88. ἀπήλαυνε 

ττὸ 

ἀλλδ"ς »ῳ..". 



συ υνΥΥΥ 

ΒΟΟΚ 1, 88 836-38 

ΡΓ685. Ἀπα μον δε δοίβα ἴο {πε 116 ὑΠε οαὐεϊπρ ἀπά 
ϑαϊμουίηρ οὗ {Π6 σγᾶρεβ, πον ὑπΠ6 οϑυγγίηρ οἵ {ῃς 
Ὀαβκεῖβ, ὑπεπ ὑπ ὑτεδαϊηρ οἵ πῸὸ ρσᾶρεβ ἴῃ ἐπε 
ΡΓ655, ἔπ ργαβϑθηῦν ὑπῈ τὰπηΐησ οἵ ὑῃ6 ψὶπα ἰηΐο 
1η6 Ὀαυΐίβ, ἀπ ὕπθη ἃραὶῃ ὑΠϑὶν Ἰονἕα! δπα Πδαυὺν 
σΑΥΟαΒηρ ἴῃ6 τησδὲ. ΑΙ] πθβε ὑπίπρθ ἢδ ταρῖε- 
βΒοηΐϊθα 50 δρῦν ἀπηα οἰ αν ἴῃ Πἰβ ἀδποίηρ, ὑπαὶ ὑΠδῪ 
4}1 ὑπουρῃϊν ὑπδὺ νυν δὰνν θεΐουε ὑμπεὶγ ἴαοθ {πε 
νἱη65, ἐπε σγᾶρεβϑ, πε ρίδϑβϑ, ὕπθ6 Ὀαξίβ, ἀπα ὑπαὶ 
θυγὰβ αἰα ἀὐῖπκ ἱπάδεα. 

91. ΤῊϊβ ὑΠ|τα οἹα τηδὴ ἤθη ἢς Πδα ρ]εαβϑα ἐἤθιη 
50 Ὑ06}} νυ τ ΠἰΒ ἀδηοθ, ο γαοθα ἃπα Κιββθα Παρ ἢ 5 
δα ΟἬ]οΘ. ΤΠογείοσα ὑπαν ὕννο, τἰβίηρ ἀα]οΚΊν, ἔ6]]} 
πἴο ἀαποίηρ [τη 5 816. [Δ ρῃπῖ8 ρἰαγεαὰ Ρδῃ, πα 
ΟἾΪοα ϑυείπχ. ΕΗδ νγοοβ 8) ρύδγβ ἴο ρεύβιιϑα 8 πὰ 
υνἷη ΠΟΙ; 5Π6 5ῆδννβ Πεὺ αἰβαδίῃ, ἰδ ρὴβ αὖ ἢϊβ ἰονε, 
ἃ Πα ἢἸδ5 τη. [1 ΡΠ Π15 [Ό]]ονν5 ἃ85 ἴο ἔογοα ἤΠδὺ, ἃπά 
ΤὌΠΠΪΠρ᾽ ΟΠ ἢΪ5 {ἰρίοσϑ, ἱπηϊζαῦΐαθβ ἴΠ6 ποοναβ οὗ Ρδῃ. 
ΟἸΪοα οὐ {πε οὐμεὺ βἰάθ, δοῖβ ϑυυίηχ νγθαυθα ψ τ ἢ 
ΠοῚ ἢϊσηδ, ἀπα ἵἤγοννβ Πευβεὶ ᾿Ἰηΐο Πη6 ψοοα 85 586 
Βα ἄοπα ἰπΐὸ ἐπε ἔεπ. Βαῦ [)ὰρῃηῖβ, οαϊο προ ἃΡ 
ὑπαὺ σγεαὺ ρὶρε οἵ Ρῃμεῖδβ, ρ᾽αγβ αὖ ἤγβὺ βοιηθίῃίηρ 
ὑμαῦ νγὰβ ἀο᾽ε}] ἂμ Ὀεννδι]ϊηρ, ἃ5. ἃ ἰοόνεσ, μθη 
βοιηδίϊηρ ὑπαὺ τηδάθ ἴονα ἃπα νγὰβ ρευϑιιδβῖνε ἴο 
γα] θη ηρ,, ἔΠ6 πὶ ἃ γ6 6 8}} ἔγοση ὑπ6 νοοά, ἃ8 τῸΠ] ΟΠ 6 
ὑπαῦ ἀδαυν βουρῃῦ Ποὺ. [πβουηθοῃ ὑῃαὺ ΡΠ] οίδβ, 
βύγαοκ νυ ἢ δατηϊγαϊίοη ἃ Πα Ἰου, σου] ποῦ ΠοΙα ΠΌΤη 
Ἰεαρίπρ' ὰ0 ἃπα Κιββίπρ' [Ρῃ η58. ΤΠδπ Π6 σάνε Πίστη 
ὑπαῦ ρὶρε οἵ ἢπῖ5 ἀπᾶ σοϊηγηιδηα δα Πΐτα ἴο ἰδανε ἰδ ἴο ἃ 
ΒΌΘΟΘΒΘΟΥ {ΠΚὸ Πίτηβο . ΠΔΡἢπὶβ παηραα ἀρ Πἰ5 οὐνῃ 
5128}} ὁπ6 ἴο Ρᾶῃ, δηα ἤδη ἢς Πα Κἰββεα ἢῖβ Οἢ]οα, 
ἃ5 Τεϊυσηΐηρ' ἔγοτη ἃ ἴσια ἀπξεϊσηεα ἢϊρηῦ, μα θερσδᾶῃ 
ἴο ἀτῖνε ἤοῖηβ ἢὶβ ἢἤοοκβ (ἴου πίρῃϊ ννὰβ [4116}), 
Ρἱρίῃρ 411} τῃ6 νᾶὰυ. 98. (π]οεὲ ἴοο ὈῪ ὑπ8 βϑτὴη8 
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«δὲ: καὶ ἡ Χλόη τὴν ποίμνην τῷ μέλει τῆς σύριγ- 
γος συνάγουσα. καὶ αἵ τε αἶγες πλησίον τῶν προ- 
βάτων ἤεσαν ὅ τε Δάφνις ἐβάδιζεν ἐγγὺς τῆς 
Χλόης: ὥστε ἐνέπλησαν ἕως νυκτὸς ἀλλήλους καὶ 
συνέθεντο θᾶττον τὰς ἀγέλας τῆς ἐπιούσης κατε- 
λάσαι. 

Καὶ οὕτως ἐποίησαν. ἄρτι γοῦν ἀρχομένης 
ἡμέρας ἦλθον εἰς τὴν νομήν. καὶ τὰς Νύμφας 
προτέρας, εἶτα τὸν Πᾶνα προσαγορεύσαντες, τὸ 

ἐντεῦθεν ὑπὸ τῇ δρυὶ καθεσθέντες ἐσύριττον, εἶτα 
ἀλλήλους ἐφίλουν, περιέβαλλον, κατεκλίνοντο" 

καὶ οὐδὲν δράσαντες πλέον ἀνίσταντο. ἐμέλησεν 
αὐτοῖς καὶ τροφῆς, καὶ ἔπιον οἶνον μίξαντες γάλα. 
39. καὶ τούτοις ἅπασι θερμότεροι γενόμενοι καὶ 
θρασύτεροι, πρὸς ἀλλήλους ἤριζον ἔριν ἐρωτικήν, 
καὶ κατ᾽ ὀλίγον εἰς ὅρκων πίστιν προῆλθον. ὁ μὲν 
δὴ Δάφνις τὸν Πᾶνα ὥμοσεν ἐλθὼν ἐπὶ τὴν πίτυν, 
μὴ ζήσεσθαι μόνος ἄνευ Χλόης, μηδὲ μιᾶς χρόνον 
ἡμέρας: ἡ δὲ Χλόη Δάφνιδι τὰς Νύμφας εἰσελ- 
θοῦσα εἰς τὸ ἄντρον τὸν αὐτὸν στέρξειν καὶ 
θάνατον καὶ βίον. 

Τοσοῦτον δὲ ἄρα τῇ Χλόῃ «τὸ ἀφελὲς προσῆν " 
ὡς κόρῃ, ὥστε ἐξιοῦσα τοῦ ἄντρου καὶ δεύτερον 
ἠξίου λαβεῖν ὅρκον παρ᾽ αὐτοῦ, ν 4 Δάφνι," 

λέγουσα, “ θεὸς ὁ Ἰ]ὰν ἐρωτικός ἐστι καὶ ἄπιστος. 
ἠράσθη μὲν Πίτυος, ἠράσθη δὲ" Σύριγγος, παύεται 
δὲ οὐδέποτε Δρυάσιν ἐνοχλῶν καὶ ᾿Ἐσειμήβιέσι 
Νύμφαις παρέχων πράγματα. οὗτος ὃ μὲν οὖν, 
ἀμεληθεὶς ἐν τοῖς ὅρκοις τι φρ; 00 σε Κα ὐρῳ κἂν 

«δὲ: Προ. Ὁ ΌΠ ἕξειν ας  Ρά ὁ 
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τηπδῖο σα ποθ ἐορεῦμεν Ποὺ ἤοοκβ ἀπα ἄτονε ὑπθιη 
Βοπηθ, ἔπε σοαὺβ βυυ ὑπο ἀἸοησ ψΊ ἢ ὑπΠ6 5Π 660, δπὰ 
Παρ πὶς να! κίηρ οἴοθα ὈγῪ ΟἸ]οθ. Τῆὰβ5 {Π] 1 νγᾶβ 
πσῃῦ ἐπεν 16 ὑπευηβεῖνεβ ὑΠπΠ6 οπα ἢ {Πε ΟἾΠΘΓ, 
δηα ἀρτεεα ἴο ἀτῖνε ουὖῦ ἐΠαὶν ἤοοκβ βοοόποὺ ἴΠ6 ποχῦ 
τη ὙΠ Πρ". 

Απάᾶ 50 ἐπεοὺ αἰά. ΕῸΣ 85 5000 88 Ὁ νγὰβ ἀν ὑῇδῪ 
ννεηῦ ουὖ ἴο ραβίαγα, ἀπ νΠθη ὑπενυ Πδα ἢτνβθὺ βαϊαϊεα 
{πε ΝΎΤΩΡἢΒ πα ἔπεη Ῥδη, δἔεγνναγαβ βἰτηρ ἀονη 
ὈΠΟάῖΘΥ πΠ6 οὐκ πεν δαᾶ {πε τηιβδίς οὗ {πε ρΡἱρβ. 
Αξεν ἐπαῖ, πον Κββαα, εὐ γασθα, ἀπα Πυρσσεα ὁΠ6 
Δ ποῦ ον, ἃπα ἰὰν ον ορεῦμου οἢ ὑΠ6 στοῦπα ; πα 
80 ΤΌΒ6 ΠΡ ἃσαῖη. ΝΟΥ ψεῦα πού ἱπουτίοιβ οὐ {Π6ῚΓῚ 
ἑηδαΐ, ἃπα ἴοΥ ὑπαὶ ἀὐῖπκ παν αἀὐαπκ πα τηϊηρ] δα 
ἢ τὴ. 9599. ὙΠ 41} ννῃῖοἢ ἱποδηϊνεβ Ὀεϊηρ 
ΤΟΤΕ Προαϊθα ἃπα τηϑα8 τηογα ἰΐνοὶν δηα ἔογνναγα, 
ἔπεν ργδοιβεα θεύνθεπ ὑμθι 8 ὩΠΊΟΤΟΙΙ5 ΘΟΠ ΤΟΥ ΕΥ͂ΒΥ 
ἃ θουΐ {πϑῖὶνῦ ἴονε ἴο οπα δποΐμευ, πα ὈΥ [{{0{|6 ἀπὰ 
{1016 οατηθ ἴο υἱπα ὑπϑιηβεῖνεβ Ὀγ ὑπα δι ἢ οἵ οαὐῃβ. 
ΕοΥ ΠΡ ἢ ΠΙ8. σομγΐηρ αρ ἴο {πε ρίπε, βϑύοσα Ὀγ Ρδῃ 
ὑμπαῦ πε ννουα ποῖ ᾿ἷΐνε δἴοπμε ἴῃ ὑΠϊ5 νου ψιπουΐ 
ΟἾΪΟοα. 50 τη οἢ 85 {πε βρᾶοα οἵ οπὲ ἄδυ. ἀπά (ῇη]οε 
ΒΟΥΘ ἴῃ Πα οανα οἵ ηε ΝΥτρἢ5 ὑπαὺ 5η6 ψου]Ἱὰ 
Πᾶνα {πε βάση ἀθαίῃ δηὰ 116 νυ τ ΡΠ Ϊ5. 

Υεὖ 506 ἢ νγὰβ {πε βἰτηρ τοῖν οἵ (Πόσα, 85 θεϊπρ Ὀαΐ 
ἃ δἰ], ὑπαῦ θη 516 οτὴβ ουὺῦ οὗ {πΠ6 οἂνε 586 
ἀευηδπαθα ἃποῖμου οαΐῃ οὔ ᾶρῃηΐθ. ““δρμηΐς, 
αυοίῃ 5Π6, “Ῥδη ἰ5 ἃ ννδῃΐοῃ, ἔδ: [1655 οά ; ἴου. με 
Ἰονεα Ριἔνβ, με Ἰονεα ϑ'υγτίηχ ἴοο. Βεβίάθβ, ἢ. Πενοὺ 
66 8565 ἴο ἔγτοι]Ὲ ἀπα νὰχ ὑπΠ6 γγδᾶβ πα ἴο βο]οὶϊ 
ὑῃ6 ΝΥΩΡΠ5 {πεῸ ρτοϑίάθπῦ αοάάεβθβθεβ οὗ οὐσγ ἤοοκϑ. 
ΤΠαγεΐοσα ἢς, 1 Ὀν ὑῃν (ΑΙ ] 6 β5η 655 5ΒΠπου]ϑὲ πορ]θοῖ 
Πΐτη, νου ποῖ ἴακε οᾶσγε ἴο ραῃίβῃ ὑπερ, ΑἸ ΠουΡῊ 
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᾿Ὶ ἈΝ ᾽ὔ », -“ “ " -“ 7] 

ἐπὶ πλείονας ἔλθης γυναῖκας τῶν ἐν τῇ συριυγγι 

, Ἁ ῇ Χ ᾿ - Υ 

καλάμων. σὺ δέ μοι τὸ αὐπόλιον τοῦτο ὅμοσον 

Ν Ν ἊΨ 2 , “ ) , ἈΝ “- 

καὶ τὴν αἶγα ἐκείνην ἥ σε ἀνέθρεψε, μὴ καταλείπειν 

Χλόην ἔστ᾽ ἂν πιστή σοι μένῃ: ἄδικον δὲ εἰς σὲ 

Ν Ν ͵ Ν “ ἃ “ 

καὶ τὰς Νύμφας γενομένην καὶ φεῦγε καὶ μίσει 

Ν ᾿Ὶ , [2 7] ᾽ [2 « 7, 

καὶ ἀπόκτεινον ὥσπερ λύκον." ἥδετο ὁ Δάφνις 

᾽ 7 Ν Ν 1 Ν 2 Ι͂ Ά, 

ἀπιστούμενος, καὶ στὰς εἰς μέσον τὸ αὐπόλιον καὶ 

τῇ μὲν τῶν χειρῶν αἰγός, τῇ δὲ τράμηε λαβόμενος, 

ὦμνυε Χλόην ΔΦΟΝΝ ἐμ βοενοευ ὦ κἂν ἕτερον δὲ 

καάς Δάφνιδος, ἀ ἀντ᾽ ἐκείνης αὐτὸν ἀποκτενεῖν. 

ἡ δὲ ἔχαιρε καὶ ἐπίστευεν, ὡς κόρη καὶ νέμουσα, 

καὶ νομίζουσα τὰς αἶγας καὶ τὰ πρόβατα ποιμένων 

καὶ. αἰπόλων ἰδίους 3 θεούς. 

1 50 ΜΟΙ]: ρᾳ -κτείνειν : Α ἀπέκτενε 2.Α οτἵηϊῦδβ 
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ΒΟΟΚ ΗΠ, 8 89 

ἔποιυ 5ῃουϊαβὺ σὸ ἴο τηοτα τηδὶ 5 ἔῃ θη ὕπαγε ἀύὰ 411}]5 
ἴπ ἐμεῦ ρὶρε. Βαΐ Ἃο ποι 5ννεαῦ ἴο τη6 Ὀγ ὑπὶ5 ἤοοκ 
οὗ σοαῖβ, ἃπα ὃγ ἐμαὶ σοαῖ ψνῃοἢ ννὰβ ὕπγ πυγβ6, ὑμαΐ 
ὑποὰ ψἱ]ῦ ΠανΟΥ ἔογθακε ΟἾ]οα 50 ἰοπρ ἃ5 85Πη6 ἰ5 
αι ἃ] ἴο ἔπεα ; πα ὑγἤθη 58Π6 ἰ5 ἔαϊϑε πα ᾿π]ατοι5 
ἴο ἔπεα δπὰᾶ ἴῃς Νυτηρῇβ, ἔπεη ἢν Ποὺ, ἔμθη μαῖα ΠΟΥ, 
δπα ΚΙ] Ποὺ πκὸ ἃ νοὶ ΤΔρἢηΐβ νγνὰβ ρ]εαβεα νυ ἢ 
ἐπ|5 ῥγεϊῦν 1θδϊουβυ, πα βἰδπαϊησ ἴῃ {πὸ τηϊαβὺ οἵ 
Πῖ5 ἤοοϊκβ, νυ ὁπ μπᾶ ἰαγίηρσ πο] οὴ ἃ 5Πε6-σοαδῦ 
δα ἐπα οὐμεῦ οἢ ἃ Πα, σνοῦα ἐπαῦ ἢς ψου]Ἱα ἰονε 
ΟἾΪος ἐπα Ἰονεα Πΐτη, ἀπα ὑπαὺ ἰξ 5Π6 ργείευγεα δὴν 
οὔποὺ ἴο Πλᾶρῃπῖβ, με πῈ σου] 5]αν, ποῦ Ποῖ, θαΐ 
πη ἐπαὺ 586 ργεΐεσστεα. ΟΥ̓ {πῖὶ5 Οἢ]οςα ννὰβ5 οἶδά, 
ἃ πα θα] ανεα Ἠΐτη ἃ5 ἃ ῬΡΟΟΥ͂ ἃ πα ἢδυτη 685 τηϑὶα, οΠ6 
ὑπαῦ ννγὰβ Ὀγεὰ ἃ 5Βῃερῃδγάεβ 8δπα ὑπουρῃὺ ὑπαῖῦ ἤοοκβ 
οἵ 5ῆ66)}0} πᾶ ροαδΐβ αὐγεῦα ΡΙΌΡΕΙ ἀεἰζίε5 οἵ {πε 
5Βῃθρβεσάβ. 

ΤῊΗΕ ΕΝ. ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ 
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᾿ ἐκρντν τως ̓  
τ ΕΣ 5. ὉΟΤΗ. ιν 

ν ἀπον 

ἔ 

Ψ. ᾿ φ Η ᾷ 

«112 αἱ τ ζῖ νι στ, 

αὐὖὸνό δἰοιῖ τὴ χα ὑχεί πο α 

ὝΥ ὙΕῚ ἐδ ΕΟ 88 Ἐ πΦ Ἕ 

ΤΥΘ τ το ξ ἯΣ, ὁμῶδ Πιῦν τὐσσν, σον ἢ 

ἊΝ Ὠΐον, 5.0: σοβὴ, αἰαὶ 
Ἐν { ἴο, βοτιϑῖθτα, 
ρηἢ αὐ δα ΠαΡ τοῦ ΤἜ ἜΤ, ; 

μάδαρο ὅεὲρ μ καῖ ν - 

᾿ 

ἈΘΟΒ. ὦ τ τος ΤῊΣ 





ἍΑ, 
μ
ὰ
ς
 

ἔνε" 



Α ΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΗΙΒΕ. ΒΟΟΚ 

ΤῊΣ Μρψίέιεπαφαρδ, προὶ ἐπαΐ ἱπομγϑίοη, δεπὰ Ητρραβις 

ἐμοῖγ σοπεγαί τοϊέμ ἰαπα- ἔογοος ἀσαϊπδέ Μίεοίθψηιπα. Βμί 

ἐμα φιαγγεῖ 15 ἑαΐθη ρ. [λ)αρἠπὶ απὰ (λίοε ἐαΐε τί 

ἀφαυϊίῃ ἐμαὶ ἐποῳ ἀγα ρματίοα ὃψ ἐμὲ τυἱϊπίευ. []λαρληῖξ, ἰο 

866 ἤδγ, σοὺ ἃ ἐονγυϊϊηρ ῥφίοτε ἴγψας ἠϊδ οοἰίασε, απὰ 

ἰοοΐδ αϑ 10 ἤἀσ πεϊπάιθα ποὲ θυ. Ζ)γψας ὕγιιρς ἠϊηι ἵη ἐὸ 

ἐμὲ [ξαεέ ὁ 1)ιοπῳδα. Ὅλ6 δργίηρ τείιγπῖη, ἐλεῳ τδέμ 

ἰο ἐμοῖγ ραδίογαϊδ. [71)αρλπὶς οσοπιρίαϊης οΓ᾽ ἠϊδ Ἰρπογαηοο 

ἢν ἰουθ. Τιοαθηῖιηι οοξθηΣ ἠΐθι. Τ)αρληπῖδ, ἂς ἐδὲ 

μιαγίθοῦα δαὶ δυ, ἰεἰἰς Ολίοο ἐθὸ Ταἰε ὁ ελο. Μαπῳ 

απί γἱοΐλ διιλίουδ αγὸ ποῦ αδοιέ (ίοε, απαὰὶ Π)γψας αἰηιοδί 

Εἴυος ἠϊΐδ οοπδοπί. Π)αρἠπῖξδ ἐ5 δαὰ αἜ δεῖπρ ροου, διέ ὃψ 

αἰϊτγοοίίοη ὁ ἐπε Ν᾿ῳηιρὴς ἠδ πᾶς α ριγϑδὲ {εἰΐ Γ᾽ οιίυον. 

ΗΦὸ ρἴυο5 τὲ ἴγψας, απαὶ ( ίοο ἐς οοπίγαοίοα ἰο ἠϊΐηι; οπίῳ 

Τ]αηῖο, δοοαιδθ ἦξ τυα5 αἱ δεγυαπέ ἰο ])ἱοπῳδορἤαηες, δαν5 

ἠὶς ἰογὰ 15 ἰο δὲ εαρεοίοα ἐμαὶ ἤδ πῖαρ γαϊ ἐμὲ διιδῖγι655. 

᾿λαρήγιῖς σίυε5 (ἰμίοο α ταῦ ἀρρίε. 
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ΛΟΓῸΣ ΤΕΙΤΟΣ 

“- 7 7 

1. Μυτιληναῖοι δέ, ὡς ἤσθοντο τὸν ἐπίπλουν" 
“ " “ “Ὁ 

τῶν δέκα νεῶν, καί τινες ἐμήνυσαν αὐτοῖς τὴν 
Ἁ ῇ “ “- 

ἁρπαγὴν ἐλθόντες ἐκ τῶν ἀγρῶν, οὐκ ἀνασχετὸν 

νομίσαντες ταῦτα ἐκ Μηθυμναίων παθεῖν ἔ- 
δὰ , 

γνωσαν καὶ αὐτοὶ τὴν ταχίστην ἐπ’ αὐτοὺς τὰ 
“Ἁ ἴω Ν 7 ᾽ ͵ὔ 7ὔ} 

ὅπλα κινεῖν: καὶ καταλέξαντες ἀσπίδα τρισχιλίαν 
“ Ά ; “ 

καὶ ἵππον πεντακοσίαν 5 ἐξέπεμψαν κατὰ γῆν 
Ἵ » “ 

τὸν στρατηγὸν Ἵππασον, ὀκνοῦντες ἐν ὥρᾳ χει- 
“ Ν 

μῶνος τὴν θάλατταν. 
 " Ν 2. Ὁ δὲ ἐξορμηθεὶς ἀγροὺς μὲν οὐκ ἐλεηλάτει 

“- 4 » ε » έ .Υ̓ , 

τῶν Μηθυμναίων οὐδὲ ἀγέλας καὶ κτήματα 
“ Ν Ξ “ 7 

ἥρπαζε γεωργῶν καὶ ποιμένων, λῃστοῦ νομίζων 
“-“ 7 “ Ἂ “ 2 

ταῦτα ἔργα μᾶλλον ὃ ἢ στρατηγοῦ: ταχὺ δ᾽ ἠει 
, 

ἐπὶ τὴν πόλιν αὐτήν, ὡς ἐπεισπεσούμενος ἀφρου- 
“ ο "ἡ ρήτοις ταῖς πύλαις. καὶ αὐτῷ σταδίους ὅσον 

Ὃ ᾿ 3 ΄ “ » - Ν ,ὔ 

ἑκατὸν ἀπέχοντι κῆρυξ ἀπαντᾷ σπονδὰς κομίζων. 
οἱ γὰρ Μηθυμναῖοι μαθόντες παρὰ τῶν ἑαλωκότων 

- “ 7 

ὡς οὐδὲν ἴσασι Μυτιληναῖοι τῶν γεγενημένων, 
5 Ἂ ΧΝ Ν , ς ᾽ δ ᾿ ἀλλὰ γεωργοὶ καὶ ποιμένες ὑβρίζοντας" τοὺς 

,, “ ΄ Ν νεανίσκους ταῦτα ἔδρασαν, μετεγίνωσκον μὲν 
1 ᾳ κατα- 5Α ἵππον μὲν πεντ. 9.Α ομῖὗϑ 4. δ᾽ ἤει 

ΗΕ : τι88 δὲ 5. Τη55 ΠΟΠ]. 

2 ὃ 



πσσ ----:-:-ῬὁἜ---:-.Οε 
Ψ 

ΠΤ ΤΓΗΙ͂ΚῚ). ΒΌΟΟΚ 

Ἵ. Βυτ ἐπε ΜυΟ]επαθαπβ, θη ὑπδν Πεαστὰ οἵ ἐπε 
ἐχρεαϊίίοη οἵ ὑποβθα ἴδῃ 5ῃϊρβ, ἀπ βοῖὴθ οἵ {πὲ 
ΘΟΙΠ τη ἢ ΘΟΙΪΠο ΠΡ ἴτῸμπ ἰῃ6 ἴαστηβ παᾶ το]α 
ἔΠθιὴ γῆδαΐ ἃ απ θυῖπο ἃπα τὰρὶπα ἔἤθσο Πδα Ὀΐῃ, 
ὑμποιυρηὺ 1 ἴοο αἰδργασοία! το θῈ θοῦπ 6, ἃπα ἐπογεΐοσε 
ἀξδογεθα ἴο γαϊβθ ἅστὴβ ἀσαϊηϑὶ Μαεῖηντηπα ψ τ 8}] 
βρεεα. ἀπᾶὰ δανίηρ Ἅοἤοβεπ οὐδ΄ ἢγεε. ἐπουβαπα 
ἰαγσοίθουβ ἃπα ἤἥνε πυπαγοα Ποῦβθ, ὑπδν βοπΐ νὰν 
πεῖν σο ποσὰ] ΕΗ ρράαβιβ Ὀγ ἰαπα, ποὺ ἀδγηρ ἴο ἐγιβὲ 
{Πε 586 ἴῃ ὑυ]ηΐευ. 

ῶ, Ηδ αἷα ποὺ ἃ5. 6 τργομεα ἀδροραίαῖε {πε 
Πε6]45 οἵ Μειϊηγτηπα, ποὺ αἸα μα τοῦ ἐπ6 ἔδστης οὔ {πῸ 
ΒυΒθαπάτηθη οὐὁ {ῃ6 ρμᾶβίισεβ οὔ ῃ6 βϑῇῃθρμοχαβ, 
οοππηἰηρ' ΒΞ 6 ἢ δοίοη5 85 ἔποβα ἴο ϑυϊδ Ὀεΐίευ ἢ ἃ 
Ἰαυτοπ 3 ἔμεν {πε σγὰπα οἀρΐαϊπ οὗ ἃῃ δυτὴν ; θὲ 
Βαβέβα ἂρ ἴο ἐδμε ἴον 561 ἴο βυσρυῖβε Ὁ. Βαΐ 1] 
Βα νὰβ γε ἂπ πιιπαγεα ἔα ]οπος οὔ ἔγοσα ὑπὸ ἴον Δ Π 
Βογα]α ποὺ ἢΐτη ἢ ἁγίϊοϊος. ΕῸΣ αὐξζου ἐμαὶ ἐπε 
Μειηντηπαθδπβ ἡγεσα ἰηΐουτηθα Ὀγ ἐπ6 οαρίϊνεβ. παῖ 
ἐπε Μυ.]δπαθδηβ πον ποιῃϊηο οὗ ὑπο τϊηρβ ἐπα 
Βααὰ Παρρεποά, ἀπαᾶ ἐμαὶ ρ]οα στήθη ἃπα ΘΠΘΡΠοσα5 
Ριονοκδα Ὀν ἴπεῸ γοιπηρ σοη]θηθη μετα ὑπαν ἐμαὶ 
γΕΥῈ ἴΠ6 οδι565 οὗ ἴὖ 4}1, τ γερεπίθα πεῖ οὗ ὑπαὶ 

1 Ἰὰν νγαϑβίβ. 5 ἐγβθθοοΐεσγ. 

120 



ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ (ΗΙΟἙΕ 

ἢ Ὑ ͵ ΣΙ 7 ͵ ἥ 
ὀξύτερα τολμήσαντες εἰς γείτονα πόλιν ἢ σω- 
φρονέστερα: σπουδὴν ' δὲ εἶχον ἀποδόντες πᾶσαν 
τὴν ἁρπαγὴν ἀδεῶς ἐπιμίγνυσθαι καὶ κατὰ γῆν 
καὶ κατὰ θάλατταν. Μ, 

Τὸν μὲν οὖν κήρυκα τοῖς Μυτιληναίοις ὁ Ἵπ- 
πασος ἀποστέλλει, καίτοιγε αὐτοκράτωρ στρα- 

τηγὸς κεχειροτονημένος, αὐτὸς δὲ τῆς Μηθύμνης 
-“ 3 ΑᾺ 4 Ψ ΄ ͵ 

ὅσον ἀπὸ δέκα σταδίων στρατόπεδον βαλόμεμρος 
ἈΝ 2 “Ὁ , 2 Ν 2 , ᾿ν ,ὔ τὰς ἐκ τῆς πόλεως ἐντολὰς ἀνέμενε. καὶ δύο 

διαγενομένων ἡμερῶν ἐλθὼν ὁ ἄγγελος τήν τε 
ἁρπαγὴν ἐκέλευσε κομίσασθαι καὶ ἀδικήσαντα 
μηδὲν ἀναχωρεῖν οἴκαδε: πολέμου γὰρ καὶ εἰρήνης 
ἐν αἱρέσει γενόμενοι τὴν εἰρήνην εὑρίσκειν 5 κερδα- 
λεωτέραν. ὃ. ὁ μὲν δὴ Μηθυμναίων καὶ Μυτι- 
ληναίων πόλεμος ἀδόκητον λαβὼν ἀρχὴν καὶ 
τέλος οὕτω διελύθη. 

Γίνεται δὲ χειμὼν Δάφνιδι καὶ Χλόῃ τοῦ πο- 
λέμου πικρότερος: ἐξαίφνης γὰρ περιπεσοῦσα ὅ 

Ἀ Χ ΄ εὐ » 7 .ἶ ε ΄ πολλὴ χιὼν πάσας μὲν ἀπέκλεισε τὰς ὁδούς, 
Ψ Ν “ Ἁ 7 7 

πάντας δὲ κατέκλεισε τοὺς γεωργούς. λάβροι 
ὔ μὲν οἱ χείμαρροι κατέρρεον, ἐπεπήγει δὲ κρύ- 

Ν “ ϑι ζ΄ ε “ 

σταλλος: τὰ δένδρα ἐῴκει κατακλωμένοις" ἡ γῆ 
πᾶσα ἀφανὴς ἦν, ὅτι μὴ περὶ πηγάς που καὶ 
ῥεύματα. οὔτ᾽ οὖν ἀγέλην τις εἰς νομὴν ἦγεν 
οὔτε αὐτὸς προήει τῶν θυρῶν, ἀλλὰ πῦρ καύ- 
σαντες μέγα περὶ ὠδὰς ἀλεκτρυό οἱ μὲν λίνον ς μέγα περὶ ὠδὰς ἀλεκτρυόνων οἱ μὲν λίν 

1 ῬΓΟΡ. οἱα νὰῦ : ΑΡΒ σπονδὴν 5. 80 17: 185 εὕρισκον 
3 ῬΑ πεσοῦσα 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 2-9 

ἐχρεαϊ τίου οἵ Βυγαχὶβ ἀραϊπδὺ ἃ ποῖρῃ οι» οἰδν, 
ἃ5 οὗ δὴ δοίϊίοῃ τόσα ρυεθοϊριϊαπῦ ἤθη τηοάογαϊε ἀπα 
ννῖ56 ; ἃΠ4 ὑπδὺ ψγΕῈ ΘΑΡῸΥ ἴο γούαγη 4} {Π6 ΡΓοΥ ἀπα 
5.011 ὑπαὶ ννὰβ [Και ἃπα ΟΔΥΥ αὶ ἀναγ, ἃΠπα ἴο ἢᾶνα 
ΘΟΙΏΙΠΘΙΌΘ ἃπα ἰγαά 6 5θοῦγ ον ψν ἢ δ Ὀγ ἰᾶπα ἀπα 
Ὀγ 568. 

ΤΠπεγείογε Ηἰρράαϑιβ αἰβραΐομθθ ἀυνὰν ὑπαὺ Πογα]α 
ἴο Μγά!επθ, δἰ ποῦρὴ ΠῈ Πδᾶᾶὰ θη ογδαΐθα {πὲ 
ΘΈΠΘΙΆΙ οὗ ἔπεῸ ννὰγ πα 50 Πδὰ ρονεῖ ἴο 5ἷρῃ ἃ5. ΠῈ 
᾿ἰβἐθα : 1 δηα ρῥ᾽τοῃηρ Πῖβ οαπὴρ ἁθοῦῦ ἔθη ἔπ] ΟΠ ΡῈ 
ἔτοχα Μοίμγιημα, ὑπεσὸ ἢ6 αἰζεπαθα τηδπαεΐοϑ 
ἔγοιη ἔπ οἷὐν. ἵνο αἀἂγθ αἴξεν, ῃ6 τη ϑβθΘηΡΟΥ 
ταϊαγποα, πα Ὀγοιρηῦ ἃ σομητηδηα {Παὺ ὑΠεΥ 5Ποι]α 
γτεοεῖνε {πε Ρ᾽υπάδγεα ροοαβ ἃπα 4}} {Π6 οἀρύϊν 65, ἀηα 
ΤΩΔΥΟΝ Ποιης υυἱὺμοιὺ ἀοίης ὑπΠ6 ᾿δαϑὺ ἤάυτη, θθοδιιθα 
Μείμγτημδ, νγῃθπ ὙνᾺΥ ΟἹ ρϑᾶοβθ ψγεσε οἤξσγθα ἴο θὲ 
σἤόβεη, οαπα ρεᾶοα ἴο Ὀ6 τῇογα ργοῆίαθ]α. 8. Αμπὰ 
ὑΠ15 αφυᾶυτοὶ θευνιχὺ Μείηγτημα πα Μγύ!επο, ψν ἢ ἢ 
γνγὰ8 οἵ ἂπ πἀποχρεοΐθα θεοὶ πηΐηρ Πα 6Πη64, ννὰβ {Πτ|5 
ἴδκαη ὩΡ ἃπα οοιηροβθα. 

Απᾶ πον ψ]ηΐου ννὰϑ ΘΟ 6 ΟΠ, ἃ ψ]ηὗΘΙ τη ΟΥ6 ὈΪΓΓΘΥ 
ὑπθὴ ννὰῦ ἴο Πλρῃ πὶ ἀπ ΟἾΪοθ. ΕῸΣ οὴ ἃ βάθη 
ποτε [6}] ἃ στεαῦ βπονν, ψ ῃῖς ἢ ὈΠ πα δα 84}1 ἐπ6 ραΐῃϑ, 
βίορρεα ὑρ 411} ὑπ6 ννᾶγβ, ἀπ 5ῃπῦὺ ἃρ 4}1} {πε 5Περ- 
Βαγαβ δπα πυβραπάγηθη. πε τουγεπΐβ γ5η6α ἀν 
ἴῃ ἤοοά, ἀπᾶ ὑπ6 ἰακεβ γνεῦα ἔγοζεη ἃπα ρο]αζεα ψ]ἢ 
οὐγϑίδὶ. Πα Πεᾶρδδ πα ἰγθαβ Ἰοοκεα 85 1 ἴπδν πδὰ 
Ρίῃ Ὀγεακίπρ ἄοννη. ΑἸ] {Π6 σγυοιπα ννὰβ μΠοοαννηκεοα 
ἋΡ Ὀαὺ ὑμαῦ νυν ἢ ἰᾶὰν ἀροη {πε ἰοιπηΐαϊπβ ἀπα Πς 
τῖ115. Απα {πουθίοσε πὸ τηδῃ αἴόονα ουὖ ἢΪβ ἤροκϑ ἴο 
Ραβίαγα οὐ αἰἸα 50 πο ἢ 85 οοτηα ουὐἷ οὗ {πε ἀοον, Ραΐ 
δθουΐ {Π6 οοοΚ᾿ 5 οσονίηρ τηϑάα ὑμεὶν ἢγεβ ποϑὲ- Πρ, 
ΔΠα ΒΟΠῚ6 Βρὰῃ ἥἤαχ, βοῖηὴθ ψόονε ἔδυρϑυ]η Ὸγ {πα 

1 ΠῺς Οτϑοκ 15 “"βϑῃβγϑὶ νι [}} ρονγθγβ.᾽" 
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᾿ΘΑΡΗΝΙΘΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΣ 

᾿ 7 " ς Χ δ... συ , » « 
ἔστρεφον, οἱ δὲ αἰγῶν τρίχας ἔπλεκον, οἱ δὲ πάγας 

, “- 

ὀρνίθων ἐσοφίζοντο. τότε βοῶν ἐπὶ φάτναις 

φροντὶς ἣν ἄχυρον ἐσθιόντων, αἰγῶν καὶ προ- 

βάτων" ἐν τοῖς σηκοῖς φυλλάδας, ὑῶν ἐν τοῖς 

συφεοῖς ἄκυλον καὶ βαλάνους. 

4. ᾿Αναγκαίας οὖν οἰκουρίας ἐπεχούσης ἅπαν- 
ς Ν » Χ Ν Ἄ Ψ 

τας, οἱ μὲν ἄνχλοι γεωργοὶ καὶ νομεῖς ἔχαίρον 
, , 77 Ν εἰ “ Ν Ά, 

πόνων τε ἀπηλλαγμένοι πρὸς ολίγον καὶ τροφὰς 
ἰς Χ 2 ’, Χ ΄ μἵ “ ἑωθινὰς ἐσθίοντες καὶ καθεύδοντες μακρὸν ὕπνον" 
“ }] - Χ “- “ Ν 7 Ν ὥστε αὐτοῖς τὸν χειμῶνα δοκεῖν καὶ θέρους καὶ 

᾿ ψυν }] ““ » , .᾿ 

μετοπώρου καὶ ἦρος αὐτοῦ γλυκύτερον. Χλόη δὲ 

καὶ Δάφνις ἐν μνήμῃ γενόμενοι τῶν καταλειφθέν- 

τῶν τερπνῶν, ὡς ἐφίλουν, ὡς περιέβαλλον, “ὡς 
[ Ν Χ [4 ΄ 2 ᾿ 
ἅμα τὴν τροφὴν προσεφέροντο, νύκτας τε ἀγρύ- 

[οὶ Χ Χ ς , Ν ἣ πνους διῆγον καὶ λυπηρὰς «ἡμέρας, καὶ τὴν 
3 Ἁ Ὁ Ὁ }] 7 3 7 , 

ἠρινὴν Σ ὥραν ἀνέμενον ἐκ θανάτου παλιγγενεσίαν. 
ϑ “ 2 Ἔλύπει δὲ αὐτοὺς ἢ πήρα τις ἐλθοῦσα εἰς 

- - Ν :] ,ὔ φ 

χεῖρας, ἐξ ἧς συνήσθιον, ἢ γαυλὸς ὀφθείς, ἐξ οὗ 
, ἋἊ ΄ ) “ 2 7 “ συνέπιον, ἢ σύριγξ ἀμελῶς ἐρριμμένη, δῶρον 

5 Χ , » Ν » ΄ ἐρωτικὸν γεγενημένη. εὔχοντο δὴ ταῖς Νύμφαις 
Χ [ον Χ ᾿Ν ΄ ᾽ ᾿ }] Ἁ θ - καὶ τῷ 1]ανὶ καὶ τούτων αὐτοὺς ἐκλύσασθαι τῶν 

ΤΑ προβ. τῶν «-ἡμερὰς--- Κὶ 5 50 δ δίοῖϊς ἢ εἰρίνην 
(ΟἹ ρβυῃι. εἰαρίνη5) : α εἰρήνης: Α τὴν ὥραν τῆς εἰρήνης 

5.50 ΗΊΧΒΟΝ ; Π55 ἤσθ. 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88. 3:4 

568,7 οὔπεὺβ νυῖτἢ 4}1} {Πα ὶνγ Ξορῃϊβὺσν ὅ τα οἵηβ πὰ 
ποῖβ ἀπα ὑγὰρβ ἴου Ὀἰταβ. Αὐ ἐῃαὺ ἔπηθ ὑπαὶ} οὰγῈ 
νγὰ5 δἰρ ογεα ἀροιΐ ὑῃ6 ὌΧΘΗ ἃπΠα οοννβ ἐῃαὺ ὑγετα 
ἐοαάεγεα ἢ ΟΠ Δ ἴῃ {πὸ οἴα}1]5, ἀθοιὺ πε σοαΐβ ἀπα 
ἀθοσδ ἐπα 5ῆδερ ψ βίο δα ὁπ. σσεεπῃ ἰδᾶνεβ ἴῃ {πῈ 
5ῃδθροοῖεβ ἃπα {πε [Ὁ]65, οὐ εἶδε ἁρουΐ ξαϊεϊη {πεῖν 
Ποσβ ἴῃ {Πε 5ἐϊδ5 νυ ἢ ΔΟΟΥῚ 5 ἃπα ΟἾΠΘΥ τηδϑῦ. 

4. ὙΥΉξδη 81} ννὰβ ὕππ|5 ἴ Καπ τπρ ρου ἕοσοα ἢ ὑπμεὶν 
ἀοχησβίϊο αὔαῖσβ, {π 6 οἵἴπον Πα πα πηθη ἃπα ΠΕΡ οσα5 
ὙΕΙ͂ ΨΕΙῪ ἸΟΥΔ] Δ Πα ΤΠΕΘΙΤΥ, ἃ5 ᾿εϊηρ' ἔῸΓ ἃ 116 
αἰβομαγσεα οἵ {πεῖν Ἰαθουγα ἃπα 4016 ἴο ἤᾶνα ὑπεὶγ 
Ὀγεακίαβι ἴῃ ἐπα τπουηϊηρ ἃ ΓοΥ 5] θρίηρ Ἰοπρ ΙΠΤΟΥ 
πἰρηΐθ; 80 ὑμπαΐ {πὸ νἱηΐεὺ πὰ ἴο ὕπεμ) ΤΟΤΕ 
Ρἰεδαβαπῦ ἔμθπ {πε βυχησηθυ, ἴΠ6 δυζϊαμηπ, ΟΥἹΎ {Π6 νεΥῪ 
βρυίηρ. Βαϊ (ἼἬΪοΘ πα 1αρῃηῖβ, ἤθη πον τε- 
τηϑιη θεγεα νυ ῃὰΐ ἃ βσυνεεῖ οσοηνογσβαίϊίζου ὑπεν πᾶ Πεο]ὰ 
θεΐογε, ἢονν ὑπὸν δα Κίββθα, ἤονν πεν μα δι θγαοθα 
ἃ πα Πυσσεα οπθ ἃποῖδοι, ον ὑπὸν Πδα Ἰίνεα δ ἃ 
ΘΟΙΏΤΠΟΠ 5ΟΡ, 811 νν ΠΟ ΕΓ ΠΟΥ ἃ5. Ρ]Θαβασοβ ἰοϑβῦ, 
πον ἔπον Παᾶ ἰοὴηρ ἃπα 5]6 6 ρ]655 πίρῃϊβ, πον {Π6Ὺ 
Βαᾶ 541 ἃπαὰ ρεπϑῖνε ἄδγϑ, ἀπα ἀεοϑίγεα ποιῃϊηρ 50 
ΤΟ ἃ5 ἃ ααῖοκ τεϊασῃ οἵ ἴπΠῸ βρυίησ, ἴο Ὀεοοῖηα 
ἐπεῖὶν τεσεπούαίίοη ἃπα γαΐαση {το ἀθάῖίῃ. 

Βεβίαθϑ {{ῆ8, Ὁ νγὰβ πεῖ στε ἃπα σοτηρ αἰπὺ 1 
Ὀυΐ ἃ 5010 οατηθ ἴο ἐπεὶ Πᾶπάβ. ουὐΐ οἵ νῃϊο ἢ {παν 
Βα δαΐεπ οροίμου, οὐ ἃ 51Π0π0- ὶσοῖη οαὐ οἵ ΒΙΟἢ 
πεν Παᾶ πε Ὀοΐῃ ἴο ατίηϊκ, οὐ 1 ἐπεν ομαπορα ἴο 
566 ἃ ΡΪρΡε ἰαἰὰ αϑάθ πα περ]θοϊεα βοἢ ἃ5 δα Ὀίη 
ποῖ Ἰοηρ θεΐογα ἃ ἰονευβ οἹς ἔγοτη πα ἴὸ ἴῃς οὐδου. 
Ἀπᾶ ἐπουϑίογε ἔπ ν ργαγεα βονουα!ν ἴο Ρᾶη ἀπα {πε 
ΝΥ ΤΩΡΗΒ ὑμαὺ πον νρου]α ἀε]νεν ὑΠδϑῖη ἔτοτ ὑπ 656. ἃ5 

1 086 ὑγϑηβιαΐον μδα ἴῃ νίθνν Ὑ ΕΥΡῚ Θεον. 8. 812 τγῆθῦα ἡ γ 
8.06 ὕὉο]α ὑπδῦ σοδύβ᾽ -μδῖν οἸούῃ (0ῃ6 Οσθοῖκ ῬὮγαβθ Π6ΓΘ) γγᾶὰβ 
πι6α Ὀν 50] 16 γ5 δηα 58,105, 3. ῬαΠηρ. 

Ἐδᾷ 



ΌὍΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕΚ 

κακῶν καὶ δεῖξαί ποτε αὐτοῖς καὶ ταῖς ἀγέλαις 
« εὐ . }] Ἷ 7 »ῳ. 7 »»», 

ἥλιον: καὶ ἅμα εὐχόμενοι τέχνην ἐζήτουν, δι’ ἧς 

ἀλλήλους θεάσονται. ἡ μὲν δὴ Χλόη δεινῶς 

ἄπορος ἣν καὶ ἀμήχανος, ἀεὶ γὰρ αὐτῇ συνῆν ἡ 

δοκοῦσα μήτηρ ἔριά τε ξαίνειν διδάσκουσα καὶ 

ἀτράκτους στρέφειν καὶ γάμου μνημονεύουσα: ὁ 

δὲ Δάφνις, οἷα σχολὴν ἄγων καὶ, συνετώτερος 
’ , , ι καὶ Ψ , »“ ’ 

κόρης, τοιόνδε σόφισμα εὗρεν ἐς θέαν τῆς Χλόης" 

ὅ. πρὸ τῆς αὐλῆς τοῦ Δρύαντος, ὑπ᾽ ᾿ αὐτῇ τῇ 
Φ “Ἂ [4 7 7, ΧΝ Ν 2 ͵ 

αὐλῇ μυρρίναι μεγάλαι δύο καὶ κιττὸς ἐπεφύκει, 
᾿ 4 , » ΄, ξ Ἄ » 

αἱ μυρρίναι πλησίον ἀλλήλων, ὁ κίττὸς ἀμφο- 
, , [χά ΡΜ, « 4 Ν ᾿ τέρων μέσος: ὥστε ἐφ᾽ ἑκατέραν διαθεὶς τοὺς 

ἀκρέμονας ὡς ἄμπελος ἄντρου σχῆμα διὰ τῶν 

φύλλων ἐπαλλαττόντων ἐποίει, καθ᾽ οὗ 5 κόρυμβος 
Χ Ν , 3 ς , ἌἉ }] ᾽ πολὺς καὶ μέγας ὅ ὡς βότρυς κλημάτων ἐξεκρέ- 

ματο. ἣν οὖν πολὺ πλῆθος περὶ αὐτὸν τῶν 
- 5 ΄ » 7 - » [οὶ Χ 

χειμερινῶν ὀρνίθων ἀπορίᾳ τῆς ἔξω τροφῆς, πολὺς 
μὲν κόψιχος, πολλὴ δὲ κίχλη, καὶ φάτται καὶ 
ψᾶρες καὶ ὅσον ἄλλο κιττοφάγον πτερόν. 

Τούτων τῶν ὀρνίθων ἐπὶ προφάσει θήρας, ἐξώρ- 
ἐς ἐς ,ὔ τ ΄ Χ Χ , 

μησεν᾽ ὁ Δάφνις, ἐμπλήσας μὲν τὴν πήραν 
3 , ’ὔ Ν }] ΄ ὀψημάτων μεμελιτωμένων, κομίζων δὲ ἐς πίστιν 
γ Φ»Χ Χ , Ν Χ 3, Ἁ ’ ἰξὸν καὶ βρόχους. τὸ μὲν οὖν μεταξὺ σταδίων 
ἣν οὐ πλέον δέκα: οὔπω δὲ ἡ χιὼν λελυμένη 

.Ὰ ἐπ’ 2.50 ἈΠ, οὗ. 4. 14 κατὰ τῶν ὥμων ἐξηρτημένος : 
Π55 καὶ ὃ 5. Τ]1] μέσος ὡς ᾿: τὴϑϑβ ὅσος ἃ τ] 6 Υ- 
βῦδ αἸηρ οΘοΥγθούϊοη οὗ μέγας ὥῷ. ἔἐ οὔπω δὲ ; Α οὐ πολλὴ 

[34 

δι ΕΝ ν ἑὐλδε νει νε Δδὲ μι 

δ τϑ ἐς ΣΝ νυ ψὴνε των δ δ μμόσνιλ,....... . 
Ἦ. ἐς 

ᾧ ἀν ὦ γῇ ὡς Ἰϑαβῳ μου 

ὑῶν 



υψυνυν. 

ΒΟΟΚ ΠΙ, 8 4 

ἔγουα ἔπε οὐ αν]]5 ἀπ τηϊβουῖθβ, πα 5ῃδν ἴο {ποῖ 
Δ ηα {πεῖν ἤοοκε ὑπῈ ὅπη ἀραῖη. - Απα ψΏ16 {πον 
ΡΓαγοα, ἔμεν Ἰαθουτγεα ἴοο ἀπ οαδὶ ἀρουῦ ἴἰο ἢπα ἃ 
νὰν Ὀγ ΒΟ ἢ ὑπαν τηϊρηΐ οοσηθ ἴο 566 ὁη6 ἃπούῃϑθυ. 
Ῥοοῦ ΟἸϊοα νγὰβ νοϊὰ οἵ 8411] οοῦηβαὶ ἃπᾶὰ ἢδα πὸ 
ἀενίοε ποὺ ρου. ΕῸΣ πε οἱ ψομηδη ΠΟΙ τεραυΐεα 
τηοέμεῦ τγὰβ ὈῪ ΠΟΙ ΘΟΗ ΠΑ }1ν, ἃπα ἰδασῃῦ Ποὺ ἴο 
οαγὰ {πε ἔπε ψγοο] μα ὑννν"} ἴΠ6 βρίπα]θ, ΟΥὁ εἶδα νγὰβ 
581} ἃ οἱοοκίηρ [ῸΓ ΠΟΥ, ἃ Πα Ἔν εὺ ΔΠ6 8Π0} οϑϑυϊηρ' ἴῃ 
ννΟγ 5 ἃ πα ὑνγα τ Π προ ἴο Ποὺ ἃουὺ ΠΕῚ τηδυτίασθ. Βαΐ 
ΒΑΡ ηἶ5, ἡ ῆο ννὰβ πονν δὖ ᾿δἰβιγα ΘΠΟΙΡῊ πα νγὰ5 οὗ 
ἃ ΤΟΤΕ ρῥτο͵εοϊπσ νυἷὖῦ ὑπθῃ ἃ τηδία, ἀδνίβαα {ἢ 15 
ΒΟΡὨΙ5Π) 1 ἴο 566 ΠεῈυ: 

ὕ. Βεΐογτε γγὰβ Πὶβ οοἴΐϊαρεα, πα ἱπάδϑα ὑπᾶδὺ {πε 
νΕΥΥ οοἰΐζασα 1561, ἔΠθγα στὸν ὕννο [8}] τηνυῖ]εβ ἃπα 
ἀπ ἱνγ- Ὀι5}. 6 τηγυί]8β5 βίοοα ποῖ ἔδυ οἱ ἔγοτη ὁπ 6 
Δηοῖ ου, ἃπα θεύννγεεη ὑπεπὶ {ῃ6 ἵνν τ, ἃπα 50 ὑπμὰΐ 
ἰἴῦ τηδάς ἃ Κιπα οἵ δύθουνῦ ὈΥ οἰαθρίηρ Π6 ΔΙΤΩΒ 3 
αθοὰῦ ἔπεπὰ Ὀοΐῃ πὰ Ὀγ {πε ογάθυ, ὑπ6 ὑπο Κη 685, 
ἃ Πα ἰηξεγνγεανίπο οἵ 115 ὈγάπΟΠ 65. ἃπα ᾿ἰθᾶνθβ, ΤΠΔΠΥ͂ 
ἃ Πα στοαὺ οἰαβίευβ οἵ Ῥδυυῖθβ Παηρίηρ ἔγτοτα Ὁ {πκὸ 
ἔποβα οἵ ἐπε νίπδβ ἔχου ὑΠδ ρδὶπϊΐθ. Απα ἐμπεγεΐοσε 
ἴὸ ννὰβ, ὑπαὶ σγεαῦ βἴογε οἵ νηΐ Ὀἰγαβ παπηΐεα {ῃ6 
Ὀα5ἢ, ἔου νναῃῦ, 10 βεειηβ, οἵ ἴοοα ἀργοδα, τϑην ὈΪΔΟΚ- 
Ὀἰγάβ, τηϑῆν ἐγ β 65, βδύοοκ- ονε 5 πα βἰδυ]ηρβ, ν᾿ ἢ 
οὔπεὺ Ὀἰγὰ5 ᾿Παὺ ἔδβεα οὴ ὈΕΥΥ 68. 

ὕπαεεν ργεϊοχὶ οὗ Ὀἰναϊηρ ἴΠθγε, [δὰ ρ ἢ πὶβ οατηα οαΐ, 
Πῖθ βοῦρ ἔπγηϊβηεα ἱπάθθα στ ϑυνεεὺ οοπηΐγν 
αἀαἰητῖθβ, θαϊ Ὀγποὶην στ Πίστη, ἴο ρεύβϑαδαάθ ἃπὰ 
αἰῆγτη Πἷβ τηθαηϊηρ, 5Πη8 65. ἃΠπ6 [ἰἰπηθ-ὑννὶρθ ἴῸγ ὑῃ6 
Ραγροθα. Τπὲ ρἷαοα ἰὰν οἵ θαΐ ἴεῃ αυ]οησβ, ἃπα 
γεῦ {Πδ 5πονν [ῃαὺ ἰὰν ἀπηηο] θα ἔοιπμα Πΐπη βοιηθυνῃαΐ 

3) 
. 1 ραΠηΪηρ ΗΪδῃ. 323 ΤΠΟΓΗΪΘΥ ἀνοῖαβ “108 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

Ἁ ᾽ “Ὁ 7 [᾿ " οἷ νΨ πολὺν αὐτῷ κάματον παρέσχεν. ἔρωτι δὲ ἄρα 
7 ,ὔ - Ν “ Ν “ »Ἶ Ἁ 

πάντα βάσιμα, καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ Σκυθικὴ 
χιών. 6. πόνῳ! οὖν πρὸς τὴν αὐλὴν ἔρχεται, 

“- “ , 

καὶ ἀποσεισάμενος τῶν σκελῶν τὴν χιόνα τούς τε 
βρόχους ἔστησε καὶ τὸν ἰξὸν ῥάβδοις μακραῖς 
5 , Ἁ 5 θέ 2 Ν᾿ Ὁ 00 ν, θ Ἁ 

ἐπήλειψε, καὶ ἐκαθέζετο 2 τὸ ἐντεῦθεν ὄρνιθας καὶ 
τὴν Χλόην περιμενῶν.5 

᾿Αλλ᾽ ὄρνιθες μὲν καὶ ἧκον πολλοὶ καὶ ἐλή- 
φθησαν ἱκανοί, ὥστε πράγματα μυρία ἔσχε 
συλλέγων αὐτοὺς καὶ ἀποκτιννὺς καὶ ἀποδύων 

εἶ ᾽ “ ᾽ν » “- “ ᾿] » 

τὰ πτερά: τῆς δὲ αὐλῆς προῆλθεν οὐδείς, οὐκ 
» , ᾽ ͵ ᾽ 7ὔ ΕΙΣ ᾿ Ν 

ἀνήρ, οὐ γύναιον,. οὐ κατοικίδιος ὄρνις, ἀλλὰ 

πάντες τῷ πυρὶ παραμένοντες ἔνδον κατεκέκλειντο" 
““ ς 

ὥστε πάνυ ἠπορεῖτο ὁ Δάφνις, ὡς οὐκ αἰσίοις “ 
» , ἘΦ 1. ν᾿ , 7, 
ὄρνισιν ἐλθών. καὶ ἐτόλμα πρόφασιν σκηψάμενος 
ὦσασθαι διὰ θυρῶν καὶ ἐζήτει πρὸς αὑτὸν ὅ τι 

-“-“»" 7 “ 

λεχθῆναι πιθανώτατον" ὃ τ᾿ “Πῦρ ἐναυσόμενος “ 
ἦλθον. Μὴ γὰρ οὐκ ἦσαν ἀπὸ σταδίου ἴ γείτονες; 
᾿διβτοῖς αἰτησόμενος ἧκον. ᾿Αλλ᾽ ἡ πήρα μεστὴ 

ἣν ὃ τροφῆς. Οἴνου ἐδεόμην" Καὶ μὴν χθὲς καὶ 
΄ ΄ “ 

πρῴην ἐτρύγησας. Λύκος με ἐδίωκε. Καὶ ποῦ 
, 

τὰ ἴχνη τοῦ λύκου; Θηράσων ἀφικόμην τοὺς 
ὄρνιθας. Τί οὖν θηράσας οὐκ ἄπει; Χλόην θεάσα- 
σθαι βούλομαι. Πατρὶ δὲ τίς καὶ μητρὶ παρθένου ον" 
τοῦτο ὁμολογεῖς; πταίων δὴ πανταχοῦ σιωπή. 

1 ρὺ Μ΄: 1η85 δρόμῳ 2.Α κάθηται δ ρ0 ΟΟἿΓ : ΠῚ58 
μεριμνῶν 4 50 ΜΟ]]: πη85 αἴσιον δ᾽ γγὴβ8 -τερν δᾺΑ 
ἀναψόμενος Τ ῬΘἢ. δέκα σταδίων, οἵ. ὅ 8ὃ.Α δοοϊάρηΐα!γ 
ὑΥΔΏΒΡΟΒΟΒ ἦν πα ἢ 9.ρ0 ᾿ἤ[: Τὴϑ85 ῬΓΒΒ. 10 ἄγαρθὶ «ον 
θηραθέντα : (ὁμολογεῖς : Ῥα -εἴὖ Α παρθένος. καὶ τοῦτο 
ὡμολόγει. πταίων δὴ πανταχοῦ σιωπὴ τὰ θηραθέντα, ἰδ κίηρ 
οὐδὲν τούτων πάντων ἀνύποπτον ἃ5 ἃ ΘΟΠΝ θη Οἡ ᾧῃ6 βίδαίθ 
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Σὰν νυν - 

ΒΟΟΚ ΠῚ, ὃ δ-6 

ἴο 4ο ἴο Ρᾶ55 ὑβγοιρῇ 11. Βαΐ 4}} Τῃϊη 5 ἃγ6 θυ] 085 
ἰο ἴονθα, δενὲμ ἤγε, νναΐεύ, ἃπαὰ ϑουίῃϊαη 5ΠΟ 5. 
6. Τπεγεΐοτε ρὶοααϊηρ ἐπγουρῃ, ἢ6 οτηθ ἀρ ἴοὸ {π6 
οοἰξασο, ἃπα θη Πα δα 5Π0ῸΚ οἱ {Π6 85πον {τΠΌΤη 
5 ἐμπίρηβ, μα βδεὺ ἢῖβ 5Πη8 165 ἃπ6 ρυϊοκοα ἢἰβ Ππηε- 
ἐννῖσβ. ὙΤΠδπ Πα βαΐα ἀονη Δ Πα νγαϊξεα ἔογ ΟἜ]οα πὰ 
{πε ὈΪγα5. 

ΤΠοτε ἤενν τὸ ἰῃ6 Ὀυ5Βη65 την Ὀἰγάβ, ἃπαὰ ἃ 
βιποϊθηδ ΠΌΤΕ νγὰβ ἰάκεὴ ἴο υθν ΔΡΠηἷβ ἃ 
ἐπουβαπα ννᾶγϑ5, ἰπ ΤΠ ΗΪ Πρ ΠΡ ἃπΠα ἄοννη, ἴῃ σα Πουϊηρ;, 
ΚΙΠΠ πο, ἀπα ἀδρ] υτηϊπρ 5 Πἰβ σάτηθ. Βαΐ ποθοῦν 5ὑἰττεα 
οαὐ οἵ {πε οοἰΐζαρα, ποῖ ἃ τηϑῃ Οὐ ϑγουηδη ἴο Ὀ6 566}, 
ποὺ 50 τ ΠΟἢ 85 ἃ ἤδη αὖ {πε ἀοοῦ, Ὀαΐ 41} νγεῦα βῃπῦ 
Ρ ἰπ ὑπ νγᾶστη ἤοιιβε ; 50 ὑπαῦ ροοῦ 1)αρἢπὶ5 πον 
ποῖ νυνδαΐ ἴῃ ἐπα νουἹα ἴο ἀο, Ὀαΐ νγὰβ αὖ ἃ βἰδῃα 85 ἢ 
ἢϊβ ᾿ποῖκ Ππαα Ὀΐη 1655 ἔαϊσ ὑπὰπ ἔονν]. 5 Απα δββαγεα]ν 
Β6 νου πᾶνε νοπίυγοα ἴοὸ ἰπέίσγαε Ὠϊτηβο], τ Πα 
σου] Ὀὰΐ Πᾶνε ἔοαπα Ὀὰΐΐ βοῖηξ βρεοΐοιιβ ὀϑιι56 ἃπαᾶ 
Ρααβ ]6. Ἐπου ἢ ; ἃπα 80 δ! ρεγαΐθα ἢ Πίτη56}} 
ννμαὺ νγὰβ ὑπ κε ϊοϑὲ Ὁ ἴο "6 561α : “ Γ]] 5ὰν 1 σᾶτηβ 
ἴο ἔείςῃ ἥτε ; Απα νγὰβ ἔπεύε πὸ πειρηθουγ, {μὲν 
Ὑ11] βὰν, νιν ῃΐη ἃ ἔαγ]οηρ,, ᾿εὺ ἀ]οπῈ ἰεπ ἢ [ οᾶπη6 ἴο 
θοῦτονν Ὀγεδα ; Βυὺΐ τῆν βουὶρ 15 βίαεα ἢ οαΚ65. 
1 νναπΐεα υυῖπα ; ΤῊν νἱπΐασα νγὰβ θαΐ τούῃευ ἀὰν. Α 
ψΟ] Ρυγβιδα της; ὕἴ Ππεγε ἀγα {πε ἰγαοίηρβ οὗ ἃ νον 
Ι οαγηθ ΠΙΓΠΘΥ ἴο οαἴοῃ θἷταβ; πα θη που Παβὺ 
οδυσῃϊ ὑπδῖὴ ἢν σοίζεβὶ ποι ποῦ ἤν β6 1} Ποῖα ἢ 1 
ἢᾶνα ἃ τὐϊηα ἴο 566 (ἢϊοο; Βα ψπο τὲ ποὺ ἴο 
οομἔαβϑ 5ΒΌ 6 ἢ ἃ {πίη ἃ5 ὑπαὺ ἴο {Πε δίπουν ἀπα τποῦῃεῦ 
οὗ ἃ πηδα ἢ- ἃπα {πΠ6η, Οοἢ ΘΡΕΥῪ 546. νϑηση βῃ6α, 

οὗ ὕὉ8Π6 ὑαχύ, δῃαὰ βιρροβίπρ σιωπὴ ἴο 5Π0ὺγγ ὑπαΐ Π86 οοη- 
ὑἱπυδύϊοῃ οὗ ὕΠ8 ΒΡ6θοὴ 15 ᾿ητουρο θα πταίων : α παΐδων 

᾿ ᾿τρούν ὈπβΥυ. ὃ φῬΙυοκίηρσ. 9. ΦΠ6Γ6 15 ἃ ρ]ᾶν Προ 
ὄρνιθες ““ὈΠΡαΒ᾽ δηα ὄρνιθες ““ ΟἸἼΘΗ8,᾿ 9 Ὀρβῦ. 
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: ᾽ » ὦ λΧ ΄ ς ΄ ὩΡΙ ε΄: ΝΜ ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων ἁπάντων ἀνύποπτον. ἄμεινον 
, “- 7 Υ̓ Ων 

ἄρα σιγᾶν: Χλόην δὲ ἦρος ὄψομαι, ἐπεὶ μὴ εἵ- 
7 “ ΄ [ “ 

μαρτο, ὡς ἔοικε, χειμῶνός με ταύτην ἰδεῖν." 
“ 7 

Τοιαῦτα δή τινα διανοηθεὶς καὶ τὰ θηραθέντα 
ἈἉ “ ᾽ Ψ , “ 3 ς 

συλλαβὼν ὥρμητο ἀπιέναι, καί, ὥσπερ αὐτὸν 
᾽ 7, Υ 7 , ΧΝ 

οἰκτείραντος τοῦ "ἔρωτος, τάδε γίνεται: ἴ. περὶ 
΄ 3 6,85 ν Χ ΄ 7 . 

τράπεζαν ' εἶχον οἱ ἀμφὶ τὸν Δρύαντα" κρέα διῃ- 
“-“ , ᾽ὔ “ 

ρεῖτο, ἄρτοι παρετίθεντο, κρατὴρ ἐκιρνᾶτο. εἷς 
᾿ 7 “ “ 

δὴ κύων τῶν προβατευτικῶν ἀμέλειαν φυλάξας, 
ῇ΄ ς , », ὃ Ἃς “Ὁ 3 4 ς κρέας ἁρπάσας, ἔφυγε διὰ θυρῶν. ἀλγήσας ὁ 

7 Ἃ 7 “ ΄ ᾽ Δρύας (καὶ γὰρ ἦν ἐκείνου μοῖρα) ξύλον ἁρπασά- 
5» ϑ.ν δ. “ Ζ ,, Ν 

μενος ἐδίωκε κατ᾽ ἴχνος ὥσπερ κύων. διώκων δὲ 
Ν Ν ᾿ Χ , . ᾶ Ν ἽΝ 7 ὙᾺ 

καὶ κατὰ τὸν κιττὸν γενόμενος ὁρᾷ τὸν Δάφνιν 
᾽ , Β΄ ἊνΝἝ Χ δ" ᾿ " Ν.Σ ἀνατεθειμένον ἐπὶ τοὺς ὥμους τὴν ἄγραν καὶ ἀπο- 

“-“ , 7 Ν Ν 7 

σοβεῖν ἐγνωκότα. κρέως μὲν οὖν καὶ κυνὸς αὐτίκα 
,ὔ Ἅ, ᾿ “ κῚ “΄,ΙΥΣ 

ἐπελάθετο, μέγα δὲ βοήσας, “Χαῖρε, ὦ παῖ, 
7 Ν , . ς. ἡ περιεπλέκετο καὶ κατεφίλει καὶ ἦγεν ἔσω λα- 

Ἁ 

βόμενος. 
“ Ν ῇ 3, -“»ἅ» 

Μικροῦ μὲν οὖν ἰδόντες ἀλλήλους εἰς τὴν γῆν 
- Χ 7 5 νΝ 

κατερρύησαν, μεῖναι δὲ καρτερήσαντες ὀρθοὶ 
, ἶ “ 

προσηγόρευσάν τε καὶ κατεφίλησαν, καὶ τοῦτο 
“ “ Αν - , 

οἱονεὶ ἔρεισμα αὐτοῖς τοῦ μὴ πεσεῖν ἐγένετο. 
ξ ᾽ ’ 

8, τυχὼν δὲϑ ὁ Δάφνις παρ᾽ ἐλπίδας καὶ φιλή- 
Ἀ , “ ε ΡῚ 7 ᾽ 

ματος καὶ Χλόης, τοῦ τε πυρὸς ἐκαθέσθη πλησίον, 

1.Α περιτράπεζον : Ῥᾳ τράπεζαν 2 Ῥᾳ περιῆγεν οἷ. Ἰαδύ 
ποῦθ 3 τυχ. δὲ: Α τὰ οὖν Ὶ 

3 
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ΨΥ ΠΥ ὙΨ 

ΒΟΟΚ ΠΗ, 88 6-8 

1 5Π811} οἴαπα τῆσση. Βυυὺ Ἐπουρ ; ὕπαγε ἰ5 ποὺ ὁΠ8 
οὗ 411 ἔπεβὲ {ῃϊπρε ἐπαὺ οαγτῖθ5 ποὺ βυβρίοίοι ν τ ἢ 1ἰ. 
ΤΗογεΐογε 1{5 θεύζεν ἕο σῸ ργθβθηῦν ἀὐνᾶν ἰπ 51}|1|6ΠῸ66 ; 
ὉΠ 1 58Π4}} 5ε6 ΟἾΪοα αὖ ες ἤγθὶ ρεερὶπρ οἵ {πε 
ΒΡυΪηΡ, 5ῖποθ, ἃ5 ἰζ 56θῃη8, ἴη6 Εαΐθβ ργοῃιθὶῦ ἰδ ἴῃ 
2 γ0 ΣΝ 

ΤΉδβε ὑπουρηϊθ οαϑῦ ΠΡ ἃπα ἄον ἴῃ ἢ 5 ΔΗ ΧΊΟΙΙΒ 
τη ἃπα ἢἰβ ργεὲν ἴἅκεη πρ, ΠΕ νγὰβ ἐπι πκίησ ἴο ΡῈ 
ΘῸΠΕ ἃπα νγὰβ τη κΚίηρ ἀνγᾶν, ΠΘΠ, ἃ5 ἢ [να Πῖτη- 
56} Πδα ρῥἱδ6α ἢ οαιιβα, ἢ Παρρεποα ὑπὰ5: 7. ὈΥγὰβ 
ἃ Πα Πϊβ Ἄγ ]ν νγεγα αὖ ἴἈ016, {πΠ6 τηθαὺ ννὰβ [Ἄ Καὴ ἋΡ 
πα αἰνϊάεα ἴο τηϑϑ5θ5, πε Ὀγθδα ννὰβ [αἰαὶ ουὖ, ὑπῈ 
υῖπα- ον] βεῦ ἀπα ἐυϊτησηθα.} Βαΐ οπε οὗ {πε ἤοοκ- 
ἄἀορβ ἴοοκ ἢῖβ ἔἰπηθ Ὑνῃ1}6 ὑπδν γετα θαβν, πα τ8πη οὗ 
δΔάοοΥβ ἢ ἃ 5ΠΟου]οΥ οὗ τατΐοη. [γγὰβ νγὰβ νεχϑα 
(ον. ἐπαὺ θϑ]οησθα ἴο 8 τη655), ἃπα βπαιοῃϊηρ ΠΡ ἃ 
Οἴα, ΟΠ] οννεὰ αὐ ἢἰς Π6 615 ἃ5 1Ὁ 1 δα θη ἀποῖμευ 
ἄοσ. 5 ραυγβαϊ Ὀγουρσηΐ Πΐπη ἀρ ἴο {Π6 ἵνυ, ὑγἤθσα 
ἢδ εϑρίεα πε γουπρ λα ρΡ ἢ πὶ ἢ 15. ὈΪτα 5. οα ΠΪ5 
Ὀδοῖ, ἀπαᾶ αρουΐ ἴο ρᾷοὸῖκ ἀναγ. ἢ ὑμαῖ, ἐογρειεπηρ 
πε αἀορ ἀπά ἴῃς ἤξβῃ, ἢε οὐἱθβ ουΐ διηδίη, “ Ηδ]], 
ΌοΥ ! Βαϊ], θοὸν δ᾿ πα [6}] οὐ. ἢϊβ πεοὸκ ἴο Κιββ ἢΐπη, 
ἃ πα οαἰομίησ ἢϊτπη Ὀγ ἴῃς Παπα, ἰδ Πΐπὶ ἃ]οπηρ' ἱπἴο 
ἴῃς Βοιιβε. 

Απα ἐπδη ᾿ὐ νναηἰθα Ὀαΐ ἃ [{{0|Ὶ6Δ ὑπαὺ Παρ πῖ5 πὰ 
ΟἾΪοα ἔ6}}] ποὺ Ὀοΐῃ ἴο {πε στουπα ψΠδη δὐ ἤγβϑὺ ὑπδν 
βᾶνν ΟΠ6 ἃποΐμευ. Ὑεὺ ῃ]6 {πον βἴίγσονε τ ἢ {Πϑιη- 
56 |ν 6858 ἴο βίδπα ὑρτῖσηΐ, ποτα ρᾶ556α βαϊαϊζαίϊοηβ ἀπα 
Κιθθοβ θϑΐνγεεη ποθι, ἀπ ποθ ἰὸ ὑπο ΨΕΥΘ ἃ5 
ΡΠ Παγβ ἀπα ϑαβξεπίαςμη5. ἴο πο] ἔπϑτη ἔγοτη τορρ]πρ 
ἰηΐο βύγοοπβΒ. ὃ. [Δ Ρῃπῖ5 Πανίηρ πον σοΐ, θεγοπα ἃ4]}] 
Πορδθ, ποὺ οὔἱν ἃ Κίβα θαῦ Οἢ]ος Πευβοὶ ἴοο, βαἴε 

1 {6 Οτροὶς μδ5 ““Ἂπιϊχϑᾶ." 
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ΠΑΡΗΝΙ5 ΑΝῸ ΟΗΙΟΣΚΣ 

Ν » ἃ Χ ψ 3 3 “ »Μ 3 , 

καὶ ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἀπὸ τῶν ὥμων τὰς φάττας 

» 7 Ἃ, Ἁ ΄ Χ “- 

ἀπεφορτίσατο καὶ τοὺς κοψίχους, καὶ διηγεῖτο 

“ » 7 οΥ̓ Ἀ ᾿] 7ὔ {2 Ἁ 

πῶς ἀσχάλλων πρὸς τὴν οἰκουρίαν ὠρμῆσε πρὸς 

», Ά. “ Ν ΟΥ̓ , Ρ] “ Ν ἈΝ 

ἄγραν, καὶ ὅπως τὰ μὲν βρόχοις αὑτῶν, τὰ δὲ 

᾽ “ 7] “ ͵7ὔ 4, ΄“ ΄-“. ,ὔ 

ἰξῷ λάβοι τῶν μύρτων καὶ τοῦ κιττοῦυ γλιχόμενα. 

1 «ς Ν 5 , Ν }] , ᾿ 2 , 

Οἱ δὲ ἐπήνουν τὸ ἐνεργὸν καὶ ἐκέλευον 

ἐσθίειν ὧν; ὁ κύων κατέλιπεν. ἐκέλευον δὲ τῇ 
, “ 5 7 Ἁ ἃ 8 ,ὔ -"» 

Χλόῃ πιεῖν ἐγχέαι. καὶ ἣ χαίρουσα τοῖς τε 

ἄχλοις ὥρεξε καὶ Δάφνιδι μετὰ τοὺς ἄλλους" 

ἐσκήπτετο γὰρ ὀργίζεσθαι, διότι ἐχθὼν ἔμελλεν 

ἀποτρέχειν οὐκ ἰδών. ὅμως μέντοι πρὶν προσε- 

- 5 Ψ 5.2) “ “ ς Ν ͵ 

νεγκεῖν ἀπέπιεν, εἶθ᾽ οὕτως ἔδωκεν. ὁ δὲ. καίτοι 

διψῶν βραδέως ἔπινε, παρέχων ἑαυτῷ διὰ τῆς 

βραδύτητος μακροτέραν ἡδονήν. 
ε 

9, Ἢ μὲν δὴ τράπεζα ταχέως ἐγένετο κενὴ 

Υ͂ μὴ ἊΝ » ἣ Χ “ ΄ 

ἄρτων καὶ κρεῶν. καθήμενοι δὲ περὶ τῆς Μυρτά- 
Χ “ , 3 ὰ Ν ᾽ , 

λης καὶ τοῦ Λάμωνος ἐπυνθάνοντο, καὶ εὐδαιμό- 

νιξον αὐτοὺς τοιοῦτον γηροτρόφον εὐτυχήσαντας. 
Ἂς - 2 7 Ν [γ4 , » “ 

καὶ τοῖς ἐπαίνοις μὲν ἥδετο Χλόης ἀκροωμένης, 

Ὁ Ν “ ᾽ Ν 4 ι ᾿ “ 

σ7Τ1ε δὲ κατεύχον αὐυτον ὡς θύσοντες Διονύσῳ ΤΉς 

Ὗ Ἅ «ς “4 “ - «ς "] ς “ » ͵ 

ἐπιούσης ἡμέρας, μικροῦ δεῖν ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐκείνους 

ἀντὶ τοῦ Διονύσου προσεκύνησεν. αὐτίκα οὖν 
Ὶ Ν ΄, , ᾿ 

ἐκ τῆς πήρας προυκόμιζε μελιτώματα πολλᾶ 

1 ΤΠ] ἑκάεργον δ Δ ἃ 8. ΠῚ ἥδε 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88. 8-9 

ἄονῃ Ὀν πε ἔνε ἃπα Ἰαϊά ἀρὸπ ἐπὸ [8016 ἢΐ5 Ὀ]ΔοΚ- 
θἱγας ἀπα βἰοοϊκ-ονες; «ἀπα [611] ἴο 6}1} {πε Πονν 
ἰδαάϊουβ ὑΠ6 θαβῖπ 685 οἵ {πΠ6 ποῖβε πα Κοορίηρ ψ 1 
Βδα θἷπ ἴο Πίτη, ἀπ ἐπαῦ ὑπευθίοσε ἢ6 ννὰβ σοιηδ ἴο 
γϑούθαῖθ Πϊπηβο]  ἀη6, ἃ58 ὑπο 8ᾶνν, ἴο οαΐοῃ θἷταβ ; 
μον 6 πδὰ ἴβκϑὴ βοῖηθ νυ] ἰἸηγ6-ὑννιρθ, βϑοὴθ ψ τ ἢ 
ΒΠΦΙΈΒ, ἃ5 ὕπδΥ ψεγῈ ἔδοαϊησ σγθθαν ἀροη {πε ἱνΥ 
ἃπα ὑπὸ ἩγγὉ]6- ὈΘΥΥ 165. 
ΤΉ ν, οα {Π6 οὐμδὺ 546, [6]] ἴο σοτηπηθ πα ἀπα ρῥγαῖβα 

Παρ ηΐβ5 Ηἰβ ἀΠ]Πσοποθ, πα Ραα6 Πΐμι εἂὺ οὗ ὑπαῦ νυ μΐο ἢ 
πῸ ἄορ πᾶ εἴ ; ἃπα οοιηνσηδη θα ΟἼΪος ἴο νναῖδ οι 
ὑπ οῖὴ ἀπα Π]}] ἐπεὶ ὶπθ. 516 ψ ἢ ἃ τπθυτυ σοοπηΐθη- 
ἅποθ ἢΠ1εαὰ ἴο {πε τοβϑῖ, ἀπα αἴδου ὑπθιὰ τὸ ΡΠ ηϊ9 ; 
ἴον 586 ἔεϊσιηθα ἃ ρυοῦςυ ἀπρῸῚ θϑοδιθ6 ἐμπαῦ ἤθη Πα 
γγὰ5 ἔπεσα Πα ψγροῦ]α οἴου ἴο ρῸ ἀνναν ἴῃ 50 ἢ ἃ ΤΠΔΠ ΠΟΙ 
ἃ πα ποῦ 58ε6 ἢεσ. ὙΥεῖ θείογε 5η6 σάνε 1Ὁ ἴο ἢΐτη 5Π6 
Κιβοθα πῃ οὰρ ἃπα εἰρρεα ἃ [{{{|6, ἃπα 50 σᾷνε ἰδ. 
ΠΑΡ ηΐ5, Αἰ Ποιὰ Πα ννὰβ αἰπηοϑῦ ομοκεα ἴον νναπὲ οὗ 
απ, ἀγαηκ 5] νυ, Ὁ ΚΊησ ΠΙπ]561Ὲ, Ὀγ ὑπαῦ ἀεἰαν, 
ἢ ἸΟΠΡῸΥ Ρ]Θαβαγ6. 

9. ΠΙΠΠΟΥ νγὰβ σα] ΚἸν ἀοπα ἀπα ὑπῸ ἰ0]6 νοϊά δα 
οἵ Ὀγεδα ἃπα πηθαῦ, ἀπ θη ὑπον ψγεῦα βαΐα ἀονῃ 
νου θοαν θαρδη ἴο ἃς ἤονν ἔτη. ἀπ Μυγία!α μὰ 
ἀοπα ἃ ργϑαΐ ψῃ]6, ἀπ 50 ψεηῦ ὁ. ἴο ΡΙΌΠΟΌΠΟΘ 
ὑΠ8 πὶ ΠΔΡΡΥ [ὉἸΚκ5 ψῆο Πα σοῦ βοῇ ἃ ϑἴαν πὰ 
ΘΠΟΥΒη ον οὗ {πεῖν οἷα ἃρθ. Απα 1 ννὰϑ ΠῸ 5Π18]]} 
ΡΙθάβιγα ἴο Παρ πὶς τὸ θὲ ργαϊβθα 50 ἴῃ ὑπ6 ἢθαυηρ 
οἵ ΟἼΪοθ. Απαὰ ψῆεπ, ᾿εβίαθβ, ὑπ ν 818 ὑπαὶ δ 
τηδὺ ἀπ 5Που]α ἴαιτν ἢ ὑπο {πΠῸ παχὺ αδΥ 
Ὀεοαΐιβα ἰδ νγὰβ ὑποῖν σδουϊῆοα ἕο Βδοοθιβ, Ὁ νναηϊδα 
θαΐ ἃ {{0||6 {πα΄ ἴον νϑὺν Ρ]θάβϑαγα {Π6 γὰνβῃ θα ΟΝ 
Βαᾶ ννουβηίρρεα ὑπεπ ἱπϑίεδα οὐ Βδοοῆιβ ΒΙπη 56]; 
8 Πα ὑπεγαίογε ργθϑθηῦν πα ἀγτὸν ουὐ οἵ Πῖβ. βουρ 
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Χ Ἁ 7 Ν “ » 7 υ ͵7ὔ καὶ τοὺς θηραθέντας δὲ τῶν ὀρνίθων: καὶ τούτους 
ἐς τράπεζαν νυκτερινὴν ηὐτρέπιζον. 

Δεύτερος κρατὴρ ἵστατο καὶ δεύτερον πῦρ 
ἀνεκάετο. καὶ ταχὺ μάλα νυκτὸς γενομένης 
δευτέρας τραπέζης ἐνεφοροῦντο' μεθ᾽ ἣν τὰ μὲν 
μυθολογήσαντες, τὰ δὲ ἄσαντες εἰς ὕπνον ἔχώρουν, 
Χλόη μετὰ τῆς μητρός, Δρύας ἅμα Δάφνιδι. 
Χλόῃ μὲν οὖν οὐδὲν χρηστὸν ἦν, ὅτι μὴ τῆς 

, ς 

ἐπιούσης ἡμέρας ὀφθησόμενος ὁ Δάφνις. Δάφνις 
δὲ κενὴν τέρψιν ἐτέρπετο' τερπνὸν γὰρ ἐνόμιζε 
καὶ πατρὶ συγκοιμηθῆναι Χλόης: ὥστε περιέ- 
βαλλεν αὐτὸν καὶ κατεφίλει πολλάκις, ταῦτα 
πάντα ποιεῖν Χλόην ὀνειροπολούμενος. 

ς ἈΣ ἘἭΉΠῆΠῚᾺ ς ΄ Α Ν ' 3 7 

10. Ὡς δὲ ἐγένετο ἡμέρα, κρύος μὲν ἣν ἐξαίσιον 

καὶ αὔρα βόρειος ἀπέκαε πάντα. οἱ δὲ ἀναστάντες 
θύουσι τῷ Διονύσῳ κριὸν ἐνιαύσιον, καὶ πῦρ 
ἀνακαύσαντες μέγα παρεσκευάζοντο τροφήν. τῆς 

“ ᾿ 

οὖν Νάπης ἀρτοποιούσης καὶ τοῦ Δρύαντος τὸν 
᾿ “ ς 

κριὸν ἕψοντος, σχολῆς ὁ Δάφνις καὶ ἡ Χλόη 
, ἴο “ » ““ “ δ ῇ Ν 

λαβόμενοι προῆλθον τῆς αὐλῆς ἵνα ὁ κιττός" καὶ 
΄ 4 ΄ λ » .ῳ"Ν 3 ’ὔ πάλιν βρόχους στήσαντες καὶ ἰξὸν ἐπαλείψαντες 

“ 7 - 

ἐθήρων πλῆθος οὐκ ὀλίγον ὀρνίθων. ἣν δὲ αὐτοῖς 
ἣν καὶ φιλημάτων ἀπόλαυσις συνεχὴς καὶ λόγων 

ον , ᾽᾽ 

ὁμιλία τερπνή" “ Διὰ σὲ ἦλθον, Χλόη. “Οἶδα, 
Χ ’7ὔ 

Δάφνι." “Διὰ σὲ ἀπολλύω τοὺς ἀθλίους κοψί- 
χους.᾽ “Τίς 1 οὖν σοι γένωμαι; ᾿ “ Μέμνησό μου.᾽" 

ἃ 

““Μνημονεύω, νὴ τὰς Νύμφας, ἃς ὦὥμοσά ποτε 
ἂν» 15. ΤῈ ἘΦ Ὁ, 5. ἃς ἘΝ ὀϑῥως Δ ς εἰς ἐκεῖνο τὸ ἄντρον, εἰς ὃ ἥξομεν εὐθέως," ἂν ἡ 

1.Α τί, Ρυῦ οἵ. τίς ἐκεῖνος θεασάμενος ἔσται; 4. 8 Ρᾳ γένο- 
μαι 2. Ῥᾳ εὐθύς 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 9-10 

Βορα 5ἴογε οἱ ϑυνεεύτοαϊςοβ ἀπ πε Ὀῖνα5. ἢ6 δὰ 
οδιρἢδ, ἀπ ὑπε8ὲ ννετα οὐάθγεα ἴὸ θὲ τηδάθ γα ῦ 

. ΤῸ ΒΌΡΡΕΓ. ; 
Α ἴεϑῃ ον] οἵ νἱὶπε νγὰβ βδὺ, ἃ πον ἤγε Κιπα]δα 

Ρ, ἃπα πἰσῃῦ θοὸπ ΘΟΠΪ Πρ 9. Π6Υ [6}] ἴο εαὖ ἀρϑίη. 
θη ΘΌΡΡΕΙ νγὰβ ἀοπα ἃπα ρᾶτὺ οὗ {ῃεὶν ὑπηθ νγὰβ 
βρεπῦ ἴῃ {ε!]ΠἸηρ οἵ οἱα ἴα]65, ραγὺ ἴῃ βἰπρίηρ βοηθ οὗ 
πε αἰδεϊε5 οἵ πε ἤε]ά5, ὑπεν ψεπὶ ἴο θεὰ, (ἬΪ]οα 
ἢ ΠΟΙ τοῦθ ου, ΠΡ ἢ πὶ ἢ γγαβ. Βαῦ {πδη 
ποίῃϊηρσ νγὰβ συσεεῖ πα ρ᾽θαβίηρ ἴο ροοὺῦ ΟΠος θυΐ 
ἐπαῦ {πὸ ποχῦ τπουηΐηρ 5Π6 5Πο00]α 566 ΠοῚ [ΡΠ ΠΪ5 
ασαῖπ ; ἀπ [ΡΠ ηἷ5 επἰουίαϊπθα ὑῃ6 πἰρῃῦ Ππ56}} 
ψ ἢ ἃ ἐαηϊαβίϊο, οτηρὺν ρ]θάβασα; ἴον Ὁ ννὰβ ϑιυεεῖ 
ἴο Π΄ῖβ ἱππασία ὐοη ἴο 116 θα τ ἢ {πὲ ἔαύπου οἵ Οἢ]οΕ, 
ἃ πα Π6 οὔἴγεῃ εἰθγασοθα ἀπα Κιβϑθα Πίμη, ἀν θαυηΐϊηρ ἴο 
Πἰτη56 1 {Πδὺ 1Ὁ τννὰβ 5Π6. 

τς 10, ἴῃ {πὲ τπογηΐηρ ᾿ὖ νγὰβ ἃ 587} ἔτοβὺ 8πα {πΠῸ 
πουΐῃ πα ννὰβ νΕΥῪ πἰρρίηρ,, θη πον 4}} τοβα 8ηα 
Ρτερασθα ἴο οεἸϊεῦγαῖθ Ἂ ψουηρ' Τϑ πη νγἃ8 βϑουῦποθα 
ἴο Βαοομιβ ἃπαὰ ἃ ἤυσρε ἤγε Ὀὰ1Π0 ἀρ ἴο οοοὺκ {ῃε 
τηθαὺ. 816 Νὰρα ννᾶ5 τηακίηρ {Π6 Ὀγεδα δηα )υγὰϑ 
ΟΠ ησ πε γάπὰ, [λάΡ Πηῖβ ἃπα ΟἜ]ος Παα {ἰπηε ἴο φῸ 
ἔουΐἢ ἃ5 ἴδ ἃ5. ὑπ6 ἱνυ- 8 ; ἃπα ψγηθπ Πα Πα 5εΐ 
ἢ15. 5π8 165 ἀραῖῃ πα ρυϊοκεα ἢϊβ Πἰπη6-ἔννῖρβ, ὑπ ν ποῖ 
ΟἾἶΪν οαἰοῃεα ρσοοα 5ἴογε οἵ Ὀἰταβ, θυῦ Πδὰ ἃ βνεεῦ 
οοΟΙ]αἰίοη οὗ Κίβϑθβ τ ποῦΐ ἰπὐθυγυηϊβϑίοη, πα ἃ 687 
οοηνουβαίίοη ἰπ {πα ἰαηριαρα οἵ ἴονε : “(ηϊοε, 1 
ὀᾶτη6 ἴῸγ ὑπ 58 κα. “41 Κπον ἰὐ, 1) ΡΠ 15. “ΤῚΝ 
Ἰοπρ' οἵ {πε6 ὑπαῦ 1 ἀδδίγου ὑπε ροοὺ υἱτα 5. ““ὙγΠαὶ 
νὴ ὑποὰ Ὑἱῦ ἢ τὴ δ} “΄ Βοιμδιθοῦ τηθ.᾿ “1 το- 
τθῖηθ 6. ἴἢ66, Ὀγ ὑΠ6 ΝΡ ἢ5 Ὀγ ποιὰ Ππεγειοΐοτε 1 
Πᾶνα 5 ΌΤΙ ἴῃ Υ̓ΌΠΟΘΙ ον, ὙγῃΙΠΕῈΥ γα Ψ01}] οῸ ἃ5 

1 οΥ,, 1655 ΠΠ|κοὶν (οἴ. 4. 35), ““ὙΥΒαὺ τὺ ὑποὰ 5181] Ῥβοοιηθ 
οὗ τη6 
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χιὼν τακῇ. “᾿Αλλὰ πολλή ἐστι, Χλόη, καὶ 
δέδοικα μὴ ἐγὼ πρὸ ταύτης τακῶ. ““Θάρρει, 

χὰ 5 4 Ὁ ΕΣ. 5 ε Ὁ“ Δάφνι: θερμός ἐστιν ὁ ἥλιος. Εἰ γὰρ οὕτως 
γένοιτο, Χλόη, θερμός, ὡς τὸ κᾶον πῦρ τὴν 

’, ᾿ 

καρδίαν τὴν ἐμήν." “ Παίζξεις ἀπατῶν με. “Οὐ 
μὰ τὰς αἶγας, ἃς σύ με ἐκέλευες ὀμνύειν. 

11. Τοιαῦτα ἀντιφωνήσασα πρὸς τὸν Δάφνιν 
ε : ͵ 2 , 4 ᾽ Ἁ “ 

ἡ Χλόη καθάπερ Ηχώ, καλούντων αὐτοὺς τῶν 

περὶ τὴν Νάπην, εἰσέδραμον πολὺ περιττοτέραν 
τῆς χθιζῆς θήραν κομίζοντες. καὶ ἀπαρξάμενοι 
τῷ Διονύσῳ κρατῆρος ἤσθιον κιττῷ τὰς κεφαλὰς 
ἐστεφανωμένοι. καὶ ἐπεὶ καιρὸς ἣν, ἰακχάσαντες 
καὶ εὐάσαντες προύπεμπον τὸν Δάφνιν πλήσαντες 
αὐτοῦ τὴν πήραν κρεῶν καὶ ἄρτων. ἔδωκαν δὲ 
καὶ τὰς φάττας καὶ τὰς κίχλας Διάμωμε καὶ 
Μυρτάλῃ κομίξειν, ὡς αὐτοὶ θηράσοντες " ἄλλας, 
ἔστ᾽ ἂν ὁ χειμὼν μένῃ καὶ ὁ κιττὸς μὴ λείπῃ. ὁ 
δὲ ἀπήει φιλήσας αὐτοὺς προτέρους Χλόης, ἵνα 

Ἂς }] 7 Ν 7 ΄ Ν Ψ 

τὸ ἐκείνης καθαρὸν μείνη φίλημα. καὶ ἄλλας 
Ἀ Ν ΓῚ ς ᾿ 8.1 ἈΓΕ  ᾺΡ » “ 

δὲ πολλὰς ἦλθεν ὁδοὺς ἐπ᾽ ἄλλαις τέχναις" ὥστε 
μὴ παντάπασιν αὐτοῖς γενέσθαι τὸν χειμῶνα 
ἀνέραστον. 

12. Ἤδη δὲ ἦρος ἀρχομένου καὶ τῆς μὲν χιόνος 
λυομένης, τῆς δὲ γῆς γυμνουμένης καὶ τῆς πόας 
ὑπανθούσης, οἵ τε ἄλλοι νομεῖς ἦγον τὰς ἀγέλας 
εἰς νομήν, καὶ πρὸ τῶν ἄλλων Χλόη καὶ Δάφνις, 
οἷα μείζονι δουλεύοντες ποιμένι. εὐθὺς οὖν δρόμος 
ἣν ἐπὶ τὰς Νύμφας καὶ τὸ ἄντρον, ἐντεῦθεν ἐπὶ 
τὸν Πᾶνα καὶ τὴν πίτυν, εἶτα ἐπὶ τὴν δρῦν: ὑφ᾽ ὃ 
ἃ θί Ν Ν 3 7 δὲ, εἰν 4 Χ ᾽ 7 

ἣν καθίζοντες καὶ τὰς ἀγέλας ἐνεμονῖ καὶ ἀλλη- 

1 {Π1Π]1 ἰακχεύσ. 2.Α δοὺ. δεΐογε ἄλλας ῬΔΓ 1 ἄλλοτε, 
11 ἄλλα, 11] ἄλλο 5.Α ἐς τὴν δρῦν ἐφ᾽ ΠΑ νέμοντες 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 10:19 

ΒΌΟΠ ἃ8 ΘΥΘΥ Π6 5ηον τη6] 5. ““Βυϊ ἰδ 1165 νΕ 
ἄεερ, ΟἸ]ος, πα 1 ἔδαν 1 51}.8}} ποὺ θεΐοσε πε 5πον." 
“ Ο(ούγαρο, τηδῃ ἢ ὑῃ6 δὰπ Ὀυτη5 Ποῖ. 741 πνουἹὰ [ὦ 
θαγηὺ κὸ ἐμπαῦ ἤσε ψνῃ]οἢ πονν ὈῈ1Π5 ΤῊΥ νΕΙῪ Ποαγί. 
““Υοαυ ἀο θα οθα ἃπα οοζΖθὴ τὴ8 : Ὁ “1 4Ἃο ποῖ, ὈγῪ 
{πε σοαῖβ Ὀγ ψ ίοῃ που αἰαάβὺ πος Ὀϊὰ τὴθ ἴο βϑυγεᾶῦ 
ἴο {Π6ε6.᾿ 

11. 16 ΟἼΪοα, ὑκὸ ἀπούπου Εοῃο, νγὰβ. Ποϊάϊηρσ 
ΒΟΥ ἀπέρμοπα ἴο [ΡΠ ηΐβ, Νὰ ρα οα]]δα ἀπα ἴῃ πον 
γ8 1, Ἱἢ Ἔνθ τποτα Ὀἷγαβ ὑπθη Παα Ὀΐη ἔβκοη ἐπα 
αἀἂν Ὀεΐοσα. Νὸνν θη μον Πδα τηδαθ ἃ ᾿ἰραίοπ 
ἔγομη ἐπε ον] ἴο )οηνϑιβ, ἔμεν [611 ἴο πεῖν τηδϑῦ, 
ν τ ἱνν ΟΥΟ 5 ΠΡΟ ὑΠοὶν μεθ. πα δῇ ἰὖ νγὰβ 
ἀἴπηθ, μανίπρ' οὐϊεαὰ τς «Δοο 5 ἀπᾶ ἔμπιοε, ὑπ εν βεπὺ 
ἀνγαῦ ΠᾺΡ ἢ Πΐ5, ἢΪβ 50 ἢγβο οσδτησηθα νι ἢ ἤδθβῃ ἃπὰ 
Ὀγτεδᾶ. Τῆεν σάνε μη ἴοο {πε 5ἰοοκ- οόνεβ δπᾶ 
ἘΠΥΌΒΗ65 ἴο ΟΔΥΤῪ [ἅτη0 ἃπὰ Μέγτγίαϊθ, ἃ85 Ὀείησ {κὰ 
ἴο οαἴοῃ ὑμαμηβοῖνεβ τόσα τγῃ]]6 {πε ἔτοθὶ ἃπα ἱνυ 
Ἰαβσίεα. Απά 90 1)ὰρῇῃπὶβ ννεπὺ ἢἰβ ἂν θη Πα Πδᾶ 
Κιββεα {με γτεϑὺ ἢγϑὺ πὰ ὑπ (ἬΪοο, ὑπαῖ Πα τηϊρηΐ 

᾿ΠΟΑΔΥΤῪ δοηρ ψἱἢ Ὠΐτη ΠΘῚ Κὶββ ἀπίοιθοῃθα ἃπα επέίϊγε. 
Απμα πον Ὀγ ἐμαΐ ἀδθνίοα ἃπα πον Ὀγ {πὶ ΠῈ οδτηθ 
οὔξεη ἐπι Ποὺ, ᾿πβουσοῃ ὑμαῦ {ΠῸ τοὺ Ἐβοαρεα ποῖ 
ἀναγ Ὑν ΠΟ] ν τ Πποὰΐϊ βοσὴς ἔπαιον οἵ τΠ6 βυγεεῖβ οὗ 
Ιονε. 

12. 1 νψὰβ πονν {πε θεριὶ πηΐησ οὗ βρυίησ,, {Π6 5Π0. 
το] εηρ', ἔπ 6 δαυτῃ ἀποονθυῖηρ ἢ ΘΥβο ἢ, πα {ΠῈ σγὰβ8 
στονίηρ σγθοη, Πθ πη {πε οὐεῦ Πρ εσβ ἀτονα οὐΐ 
πεῖν ἤοοκβ ἴο ραβίασα, πα (ἬΪοα ἃπα 1) Ρῃπηῖ5 θεϑΐοτα 
ἐμε γτεβϑὶ, ἃ5 Ὀεὶηρ βευναηΐβ ἴο ἃ ουϑαΐευ βῃθρῃοσα. 
Απα ἐουξνν ἢ ὑμαν ἴοοὸκ {παῖ οοῦσβα ἀρ ἴο {πὲ 
ΝΥτΡἢ5 ἃπα παῖ οἄνα, ἀπά ἵπεποα ἴο Ρδη πα, ἢϊβ 
Ρἶπε ; αὔξεγνναγαβ. ἴο ἐπε ῖὶγ οὐ Οὐκ, γμεσα παν βαΐα 
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λους κατεφίλουν. ἀνεζήτησάν τε καὶ ἄνθη, στεφα- 
“ 7 ᾿Ὶ ,ὔ ἈΝ Ν » Ἔ , νῶσαι θέλοντες τοὺς θεούς" τὰ δὲ ἄρτι ὁ ζέφυρος 

΄ Χ ς Ψ , ) “. αὶ Ὁ“ Ν τρέφων καὶ ὁ ἥλιος θερμαίνων ἐξῆγεν, ὅμως δὲ 
εὑρέθη καὶ ἴα καὶ νάρκισσος καὶ ἀναγαλλὶς καὶ 
ὅσα ἦρος πρωτοφορήματα. καὶ τούτοις' στεφα- 
νοῦντες τὰ ἀγάλματα κατέσπεισαν ἡ μὲν Χλόη 
» Ε 5 Δ “ Ξ Ν Υ͂ 5 Ν ,. “ὰν ΄ ΄ ἀπ᾽ οἰῶν τινῶν ὁ δὲ Δάφνις ἀπὸ αἰγῶν γάλα νέον. 
ἀπήρξαντο καὶ σύριγγος, καθάπερ τὰς ἀηδόνας 
5 Ἁ Χ 2 ᾽ὔ « Ἁ: 6 7] 

ἐς τὴν μουσικὴν ἐρεθίζοντες" αἱ δὲ ὑπεφθέγγοντο 
ἐν ταῖς λόχμαις καὶ τὸν Ἴτυν κατ᾽ ὀλίγον ἠκρί- 
βουν, ὥσπερ ἀναμιμνησκόμεναι τῆς ῳδῆς ἐκ 
μακρᾶς σιωπῆς. 

1.3. ᾿Εβλήχασατό που καὶ ποίμνια, ἐσκίρτησάν 
που καὶ ἄρνες, καὶ ταῖς μητράσιν ὑποκλάσαντες 
αὑτοὺς τὴν θηλὴν ἔσπασαν. τὰς δὲ μήπω 

7 τετοκυίας οἱ κριοὶ κατεδίωκόν τεῦ καὶ κάτω 
΄ δ » ΣΆ, " δ΄ ἐξ Σ α 

στήσαντες ἔβαινον ἄλλος ἄλλην. ἐγίνοντο καὶ 
τράγων διώγματα καὶ ἐς τὰς αἶγας ἐρωτικώτερα 
πηδήματα, καὶ ἐμάχοντο περὶ τῶν αἰγῶν, καὶ 
ἕκαστος εἶχεν ἐδίας καὶ ἐφύλαττε “μή τίς αὐτὰς 
μοιχεύσῃ λαθών. κἂνϑδ γέροντας ὁρῶντας ἐξώρ- 
μησεν" εἰς, ̓ Αφροδίτην τὰ τοιαῦτα θεάματα. οἱ 
δὲ καὶ ἴ νέοι καὶδ σφριγῶντες καὶ πολὺν ἤδη 

ῇ ““ Ἄς Ν 
χρόνον ἔρωτα ζητοῦντες, ἐξεκάοντο πρὸς τὰ 
ἀκούσματα καὶ ἐτήκοντο πρὸς τὰ θεάματα, καὶ 
ἐζήτουν καὶ αὐτοὶ περιττότερόν τι φιλήματος καὶ 
περιβολῆς, μάλιστα δὲ ὁ Δάφνις. οἷα γοῦν 

2 

1 γη85 τοῦτο : ὮΘΠΟΘ ἀονγῃ ἴο νέον Π55 ἱπνοῦῦ ὕνο 44-Ἰθ ῦου 
11π65 ψΊῸ} διμδπααύϊομβ ὑμ5 ἡ μὲν Χ. καὶ ἀπὸ αἰγῶν καὶ ἀπὸ 
οἰῶν τινῶν γάλα νέον καὶ τοῦτο στεφ. τὰ ἂγάλμ. κατέσπ. (Α 
οτηἹῦβ 2π4 καὶ ἀπὸ : α, τηϑῦρ. ογίε δΔάφνι),) 3.80 .1 : ΠΙΒΒ -ον 

9.Α κατεδιώκοντες : ΡΩ καταδιώκοντες 4.α καμάτῳ ΑΒΘ 
ΒγαηοΪς : τ55. καὶ θΓΑ σαν ἢ τ βυσθιπε Ὡ  ς: 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 192-18 

ἄοννη ἰο Ἰοοῖς ἴο ἐπμεὶν ἤοοκβ ἀπᾷ Κιβθ δᾶ οὔπεσ. 
ἽΠΠΟΥ βουρῃῦ ἀρουΐ ἴον ἤονγευβ. ἴοο ἴο οὔόνῃ {πα 
βῥαϊιθβ οὗ ὑηε (οάβ. Τηε βοῦθ. Ὀγεδίῃ οἵ Ζερῆγτι, 
ἃ πα {πῸ ψάστη ὅπη, Πα θαὺ πον Ὀγουρηῦ ὑπ δι ἔουίῃ : 
Βαὰλ ἔποῖθ ψνεσα ὑπθπ ἴὸ Ὀ6 ἔουπα {πε νἱοϊεὺ, {πΠ6 

ἀεῆοαι!, Π6 ἃπᾶρα}}, νι {πῸ οὐμοὺ ῥυῖηθβ πὰ 
ἀανγηϊησβ οἵ {πΠῸ βργίπρ. Απα ψῃδη ἴπδν Πα οσονποα 
πε 5ἰαΐιεβ οἵ ἴηες (οαβ. νῖτῃ ὑπεπη, ὑΠεῈΥ τάς ἃ 
᾿θαϊϊου ἢ πὸνν τῖκ, ΟἾ]ος ἴτοτα ὑπῸ 5Π6 6} ἃμπὰ 
ΠλάΡἢπῖβ5 ποτα ὑπΠῈ σοαΐβ. ΠΥ ρα ἴοο ὑπε ἤγϑί- 
ἔγαϊ5 οὗ {Πξδ ΡὈΙρῈ, ἃ5 Ὁ νγεσα ἴο ργόνοκε ἃπα Ἵῃδ] ] θῆρα 
ἐπε πὶρηϊτπραϊοβ τ ἢ ὑπ 6 1} τητιϑῖς ἃπα βοηρ. Πα 
πἰρη σα] 65 δηβυνεσεα βοῦν ἔγοση {Π6 στόνεβ, ἃπα ἃ5 
1 πον τεοιηθιηθοσεα ἐπμεὶν ἰοηρσ ἰηἰοιτηϊ θα βοηρ, 
Ὀερᾶπ ὈΥ ἰ{{{16 ἀπα [{{{|᾿Δ ἴο πὰρ 8πα ὑνάυθ]ε ὑπεὶν 
Τεγεὰβ μα [{γ5 ἀρσδῖη.} 

18. Ηετζτε ἃπα ἔπεσα πε Ὀ]αἰπρ οἵ {πε ἤοοκβ ννὰβ 
Πεαγα, δἀπα {πῸ απ οτηθ βκὶρρίηρ δπα ἱπο]πδα 
ὑπαιηβεῖνεβ ΟὈ] Εν ἀπάδὺ {Π6 ἀδτηβ ἴο ψυῖροὶα πα 
Πι15516. αὖ {πεῖν ἀαρβ. Βαΐ ὑποβεὲ νΒΊοἢ Πα ποΐ γεὶ 
᾿εειηθα, ἔπε γατηβ ρυϊβιιθα, πα παᾶ {ποὶγ ψν}}} οἵ 
πε. Τπετα ψευα βεθὴ ἴοο {Π6 τηογα ἁγάδηὺ οἤδϑ65 
οἵ {πε Πε-σοαῖβ, ψν ΠΊ ἢ βομηθίϊπηθβ δα θαι ]65 ἔου. {πῸ 
5Π6᾽5, ἃπα δνεύγομα Πδᾶ ἢἰβθ. οὐῖὴ ψῖνεβ δπα Κερὶ 
ΤΠ τὰ βο]οἰξουβὶν. ἄνεη οἱ τηθη, βϑείπρ' 580} 5] ἷβ 
ἂ5 ὑπ686, πε θη ρῥυοκεα ἴο ἴονε, θαὺ {πῸ νοιϊηρ 
ἃ Πα Ἰαϑὺν ΕΓ νυν ΠΟ]]}ν ἰπῆδιηδα νυ νυ μαῦ ὑπ ν Ποανα 

Ο 8Π6 τηο]ῖθα ἄννὰν τ υνῃαὺ ὑΠδν β8ἂνν, Δπ ἁῃηοηρδὲ 
ἔπο νγὰβ λα ρ ἢ πηἷ5 οἢϊεῖ. ΕῸΣ Π6, 85 ανίηρ βρθηΐ 

1 ΤΏΟΡΗΪον Π85 δα θα Τογθὶβ ; π6 ΠΙρσΉ Ὁ] Ρ 8165 βοὴρ νγἃβ 
{Π6 ἰαιηθηῦ οἵ ἃ τηθύϑιμου ρῃοβθ νγοπηϑη ἴου ὑπ ομ]α [Γγβ 
(866 τηεες). 
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- “ 7 ᾿ 

ἐνηβήσας τῇ κατὰ τὸν χειμῶνα οἰκουρίᾳ καὶ 
» ἄντα, , ΔῊΝ , Ν ν δ᾽ ἐς 
ἀσχαλίᾳ,, πρὸς τε τὰ φιλήματα ὠργα καὶ πρὸς 

Ν Ν ᾿] 7 ἈΝ 4 ΡῚ “- Ε τὰς περιβολὰς ἐσκιτάλιξζε, καὶ ἣν ἐς πᾶν ἔργον 
“  ᾳ 

περιεργότερος καὶ θρασύτερος. 
Ἵ Ν Ἁ ᾿ 4 « “Ὁ 

14. Ἤιτει δὲ τὴν Χλόην χαρίσασθαί οἱ πᾶν 
Ὁ“ 7] Ν Ν᾿, “ - 

ὅσον βούλεται καὶ γυμνὴν γυμνῷ συγκατακλιθῆναι 
“ Ἃ ῇ “ μακρότερον ἢ πρόσθεν εἴωθεσαν (τοῦτο γὰρ 

Ἀ ᾿Α “ “ ͵7 Ω , 

δὴ λείπειν τοῖς Φιλητᾷ παιδεύμασιν), ἵνα δὴ 
»ἢ ὲ! ἴω [ο Χ 

γένηται τὸ μόνον ἔρωτα παῦον φάρμακον. τῆς δὲ 
, ’ “ 2 μὰ , Χ πυνθανομένης τί πλέον ἐστὶ φιλήματος καὶ 

“ “ ᾿ , 

περιβολῆς καὶ αὐτῆς κατακλίσεως, καὶ τί ἔγνωκε 
- Ν μ᾿ ,ἷ “ ᾽»᾽ 

δρᾶσαι γυμνὸς γυμνῇ συγκατακλιθείς, ““ Τοῦτο, 
Ψ ἃ ς “ Ν : 3 Α ΄ εἶπεν, “ὃ οἱ κριοὶ ποιοῦσι τὰς οἷς καὶ οἱ τράγοι 
Ἂν 9 ς “ Ἃ, “ ᾿ Ά, 7 τὰς αἶγας. ὁρᾷς ὡς μετὰ τοῦτο τὸ ἔργον 

οὔτε ἐκεῖναι φεύγουσιν ἔτι αὐτοὺς οὔτε ἐκεῖνοι 
κάμνουσι διώκοντες, ἀλλ᾽ ὥσπερ κοινῆς λοιπὸν 
ἀπολαύσαντες ἡδονῆς συννέμονται; γλυκύ τί, 

, 

ὡς ἔοικεν, ἐστὶ τὸ ἔργον καὶ νικᾷ τὸ ἔρωτος 
, 

πικρόν." “Εἶτα οὐχ ὁρᾷς, ὦ Δάφνι, τὰς αἶγας 
Χ καὶ τοὺς “τράγους καὶ τοὺς κριοὺς καὶ τὰς οἷς, ὡς 

ὀρθοὶ μὲν ἐκεῖνοι δρῶσιν, ὀρθαὶ δὲ ἐκεῖναι 
Χ 

πάσχουσιν, οἱ μὲν πηδήσαντες, αἱ δὲ κατανωτι- 
΄ - [ Ν σάμεναι; σὺ δέ με ἀξιοῖς συγκατακλιθῆναι, καὶ 

- “ ῇ , 

ταῦτα γυμνήν. καίτουγε ἐκεῖναι πόσον ἐνδεδυμένης 
ἐμοῦ λασιώτεραι;᾽ πείθει δὲ Δάφνις, καὶ συγκατα- 
κλιθεὶς αὐτῇ πολὺν “χρόνον ἔκειτο, καὶ οὐδὲν ὧν 
ἕνεκα ὥργα ποιεῖν ἐπιστάμενος, ἀνίστησιν αὐτὴν 
καὶ κατόπιν περιεφύετο μιμούμενος τοὺς τράγους. 

1 50 ΟΟΡ. οἷ, 8: ΠΊΒ8 ἀσχολίᾳ 2 ὥργα καὶ πρὸς : Α καὶ 
5.ΑᾺ ἔγνω καὶ : Ρᾳ ἔγνω 4 γῃβ5 -κλινείς (απ Ὀ6]0) 50 

ΗΕ : τὰϑ5 πείθεται 
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ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 13-14 

Ηϊβ ἐἴπηθ ἴῃ Κοορίηρ ἐεάϊοιϑὶν αὐ Ποῖηδ 41} ὑπ6 νυ] πῖευ, 
νγὰ85 αὐτο [αγϊουϑὴν ἴο Κἰββίηρ ἃ πα δ γδοίησ, ἃ Πα 

ἴῃ νυμαὺ ἢς αἷαὰ ννὰβ πον τηογῈ νεπομηθηΐ ὑπ 6 ἜΥΟΓ 

Ὀεΐξοτγε. 

14. Απα ἐπεγεΐοσε ἢε ἀβκεα οἵ (ἼἬϊοε ἔπαϊ 5η6 νου]ὰ 

116 ὈΥ Πὶβ 5146 (ον ὑπευθ νγὰβ ποίῃϊπσ θαὺ {παὺ τε- 

τη ἴησ οὗ ἐΠς ἰπβυϊιϊεβ ἢ οἵ οἱὰ ῬΗΠοἴαβ), ἐπαῦ Πα 

τηϊσηΐ ὑσν {Π6 ΟἢΪν οάποπ, {Π6 οπΪν τηδαϊοῖπθ ἴο θαβ8 

{πα ραΐπ οὗ ἴΙονε. ΕΠ (ῆ]οδδ βοϊβοϊξαπεὶ αυϊα ἀιηρΡ] 5 
εϑϑϑὺ οβοιϊο, διρίθχα, εὖ οοποιθῖςι ἰρβο, ααϊᾶάνε 

βιαϊαϊθδδεῖ ραΐγασε παᾶὰβ οὐτὴ ππᾶάα ΘΟΠΟΌΤΩΡΕΠ6Ο, 

“ΠΙυα,᾿᾿ ᾿πααῖϊὶ ““ φιοα ἀτίθῖεβ ουΐθαβ, αποά Ηἰγοὶ σἈ ΡΥ ΙΝ 

ἔδοϊαπὶ. νἱά65 πὸ μος ὀρεσε ρεγδοῖο πεαπε ἢδε ροβἕθα 

1105 τεξαρσίαπῦ ποαῖε 1Π1 Πὰ5 ἰηβεοΐδηο 56. ροβἕβα 

ἔαϊὶσεπΐ, σε σοι ἤείποθρα νεϊαΐ δχροσίὶϊ 

νοϊυρζαΐειη πὰ ραβοδηξιν ὃ ἄα]ςε Δ] ἱά, αὐ νἀ δἴατγ, 

Βοος ορὰβ Βεαβεῖ, αἴψιιθ ἃπηγουΐβ νἱποὶξ ἀυηδυϊ ἐπ] θυη.᾿ 

““Θυϊά ἢ ἃπ ποη νἱίάθβ, ᾿αρῃπὶ, οαργὰβ εὖ Πίγοοβς οὗ 

αὐϊεῖεβ εὖ ονεβ, ιδιηδατϊηοάθχῃ τοὶ! 11 ἔδοϊδηΐ εἰ 

τεοΐδα οομίγα ἰβίδαε μραϊϊηΐιγ, «Αἰ οῦϊ ἰη51Π|6ηΐ65, 

αἰΐζεγαθ ἀοΥβοῸ ἱτηροβίϊοβ δατηϊ τ θηΐαβ ὃ τὰ [αι ἃ Τη]6 

Ραὺϊβ υὖ ὑπ ΥἝουτήθδτη, ἰάαπα παάᾶ. δἴααὶ {1186 

τη6, ᾿ἰσεὺ νϑϑυϊθυβ ἁτηϊοΐῖα, ααδπῖο βαπΐ ἢ βα ΠΙΟΥ 65 ὃ ὁ 

ΠΑΡ πἰβ ἴατηθη οἱ ρεγυβυδάδί, οὐ σοπουτ 6 5 στη δἃ 

αἰ ἰδοαϊξ ; πϑβοϊαβαθθ α]]8ΠΔ ΘΑΤΙΠ) ΓΟΙΠῚ ἈΡΘΥΘ, 

αυδγυτη σταίία ἰαπῖο Πα Ἰ πὶ τηρεῖ οοποϊξαθαζατν, 

δάση εὐἱρὶῦ εὖ ἃ ἴεγρο, Πίγοος ἱπηϊτζαΐιβ, οἱ Δα μαθϑίί. 

1 Τηβύγ ποῦ] 0}. 
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πολὺ δὲ μᾶλλον ἀπορηθείς, καθίσας ἔκλαεν εἰ καὶ 

κριῶν ἀμαθέστερος εἰς τὰ ἔρωτος ἔργα. 
1ὅ. Ἦν δέ τις αὐτῷ γείτων, γεωργὸς γῆς ἰδίας, 

Χρόμις τὸ ὄνομα, παρηβῶν ἤδη τὸ σῶμα. τούτῳ 
γύναιον ἣν ἐπακτὸν ἐξ ἄστεος, νέον καὶ ὡραῖον καὶ 
ἀγροικίας ἁβρότερον. τούτῳ Λυκαίνιον ὄνομα ἦν. 
αὕτη ἡ Λυκαίνιον ὁρῶσα τὸν Δάφνιν καθ᾽ ἑκάστην 
ἡμέραν παρελαύνοντα τὰς αἶγας ἕωθεν εἰς νομήν, 
νύκτωρ ἐκ νομῆς, ἐπεθύμησεν ἐραστὴν κτήσασθαι 
δώροις δελεάσασα. καὶ δή ποτε λοχήσασα μόνον, 

καὶ σύριγγα δῶρον ἔδωκε καὶ μέλε ἐν κηρίῳ καὶ 
πήραν ἐχλαφείου.Σ εἰπεῖν δέ τι ὥκνει, τὸν Χλόης 
ἔρωτα καταμαντευομένη: πάντα ὃ γὰρ ἑώρα προσ- 
κείμενον αὐτὸν τῇ κόρῃ. 

Πρότερον μὲν οὖν ἐκ νευμάτων καὶ γέλωτος 
συνεβάλετο τοῦτο, τότε δὲ ἐξ ἑωθινοῦ σκηψαμένη 

πρὸς Χρόμιν ὡς παρὰ τίκτουσαν ἄπεισι γείτονα, 
κατόπιν τε αὐτοῖς παρηκολούθησε ̓  καὶ εἴς τινα 
λόχμην ἐγκρύψασα ἑαυτήν, ὡς μὴ βλέποιτο, 
πάντα ἤκουσεν ὅσα εἶπον, πάντα εἶδεν ὅσα 
ἔπραξαν: οὐκ ἔλαθεν αὐτὴν οὐδὲ κλαύσας ὁ 
Δάφνις. συναλγήσασα δὴ τοῖς ἀθλίοις καὶ καιρὸν 
ἥκειν νομίσασα διττόν, τὸν μὲν εἰς τὴν ἐκείνων 
σωτηρίαν τὸν δὲ εἰς τὴν ἑαυτῆς ἐπιθυμίαν, ἐπι- 
τεχνᾶταί τι τοιόνδε' 

16. τῆς ἐπιούσης ὡς παρὰ τὴν γυναῖκα λαβὴν ϑ 

1 ρο }, οὗ, ΤΏΘοοΥ. 1. 24: Α Χρέμης (Ὀαῦ Χρόμιν ὈοΙον δπὰ 
Χρόμῆς 4. 88 1) ῬΡᾳ Χρῶμις 2. Ῥᾳ ἐλάφου 8. Ῥᾳ πάνυ 
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ΡΨ. ΨΥ 

ΒΟΟΚ ΠῚ, 88.-14-16 

αὐ τα]ῖο πη ρῚ5 ἀηΐπηΐ ρα πμθη5 56εαϊξ, εὖ ρ]ογανὶδ αποά 
ΑΥΤΘ θ5 ΤΠ ἸΟΥ ΤΟΥ τ ἃτηδ  ΟΥ ΔΎ ΙΠ) Θϑϑαῦ. 

15. Βαϊ ποῦ ννὰϑ ἃ οουΐαϊη ποῖρηθουν οἵ Πϊς, ἃ 
Ἰαπᾶά θα τηδη, (ΟΠ τουΐβ ΠΪβ Πᾶιη6, ἃ Πα νγὰβ ΠΟ ὈΥῪ Πὶβ 
σὲ βοιηθυνῃαὶ ἀθο! πίη. ΕΗδς τηϑυτϊθα ουΐδ οἵ ἐπε 
οὖν ἃ γοπηρ', [αἰ γ, ἀπ ὈαΧου οἿΤ], οπ6 ἐπαὺ νγὰβ8 ἴοο 
ἤπο ἀπα ἀε]ϊοαΐε ἕο {π6- οοσηΐσυ ἃ πα ἃ οἴονη. Ηδεγ 
ΠΕΠη6 τγὰ8 ΓΙ γοδθηΐατη, ἃπΠα 5Πη6, οὈβευνίπρ [ΡΠ ηΪ5 
ἃ 5 ΕΨΕΥῪ ΟΔΥ͂ ΘαΥν ἰπ {Π6 τηουπίηρ᾽ ΠῈ ἄγονα ἢϊβ σοαῖϑ 
Ὀγ ἴο {πΠ6 ἢε]α5 ἀπα μοῖὴξ ἁσαίη αὖ {πε ἤγϑι ὑμνισηῦ, 
Πδα ἃ στοαΐ τη ἴο Ὀδρ]6 {πῸ νουτῃ ὈγΥ οἱ β ἴο 
Ὀεδοοτηθ ΠΕῚ βυνγεεϊ ποαρῖ. Απα ὑπογεΐοσαε ποθ ἤδη 
53Π6 Πα 5Κυϊκεά ἴον μεσ ορρογιαπϊν ἀπ οαἰοῃεα Πΐτη 
ΔΙΌΠΘ, 5η6 Πα σίνεπ ᾿ἰπὴ ἃ οὐσίοι5 πὸ ΡΪρΡ6, βοῖὴηδ 
ΡΓδοΐοιβ ΠΟΠΘΥΟΟΠ5, πα ἃ ΠΕ 5010 οὗ 5ἰασ-βΚίῃη, 
θαΐ ἀυγϑὺ ποὺ Ὀγθὰκ Ποὺ τηϊπα ἴο ἢΐτη θεδοδιβα 5Π6 
οΟυ]α δαϑῖϊν οοπ]εοΐαγα «αὖ ὑπαὺ ἀθαῦ ἰονε ἢ6 θοσα ἴο 
ΟΗΪοοα ; ἴον 5η6 βὰνν Πίστη γῇ] ]ν δααϊοϊοα ἴο ἐπε σἹτ], 

50. το ἔπεπ 5η6 ἢδα ρεγοεϊνεα Ὀεΐοσε Ὀγ {ῃῸ 
νη κΚίηρ, ποααϊπρ', ἰδ ρηϊηρ, ἀπα υἰδιουηρ ὑπαῦ ννὰβ 
θεύῦννεεπ ἔπε. Βυῖ ἐπαὶ τηουπίηρ 5η6 δα τηδᾶβ 
ΟΠ γουηΐβ θε]ενε ἐπαὺ 5Πη6 νὰ ἴο φΡῸ ἴο ἃ ϑγΟ 8 5 
Ἰαθουν, ἀπ Ππαα ΟΠ] οννεα βοῦν Ὀθϊπα ἔμθι ἔνγο δὐ 
506 αἀἰβίαποε, ἃπα ἔμεθη 5] ]ρρεα νὰν ἱπίο ἃ ἰῃϊοκεῖ 
ἀηα Ηἰὰ Πευβοὶῦ; ἀπ 50 δὰ ἢδαγα 411] ὑπαῦ {πεν 5818 
ἃ Πα 566 ἴοο ἃ}] ἐΠπᾶαὺ πον αἸα, ἀπα Ἔνεπ {πε ἰθαῦβ οὗ 
πε υπίδυρηὐ Πλᾶρῃπὶ5 Παα Ὀἷπ ρεγέθεοςν ν τ ϊη ΠΟΥ 
βίσῃξ. ὙγΠεγεΐογε 586 θερδᾶη ἴο οοπαο]6 Π6 σοπαϊξοπ 
οἵ {πῸ νντεϊοῃεβα Ἰονεῦβ, ἀπ παΐπρ' [Πὰΐ 5Π6 Παᾶ ἸΙσῃξ 
ΠΡΟῚ ἃ ἀοι]6 ορρογξαπῖςν. 5Π6 ργο]εοϊθα ἴο Δοσοιηρ 15} 
Βοΐἢ Ποὺ ἀδβῖγοβ Ὀγ {Πϊ5 ἀδνίοα: 

16. Τὴε πεχὲ ἀδν, πηακίησ κ5 1ἢ 5Πη6 νυεηΐ ἴο ὑπαὶ 

4Α τε αὐτῆς παρηκ.: Ῥᾳ αὐτοῖς κατηκ. δ᾽ τὰ ἃ ῬΓ6- 
ἑοχῦ": Α λαβεῖν : πη85 δα ρ]ο855 τὴν τίκτουσαν 
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ΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕΚ 

ἀπιοῦσα, φανερῶς ἐπὶ τὴν δρῦν ἐνὶ ἡ ἐκάθηντο Ξ 
Δάφνις καὶ Χλόη παραγίνεται, καὶ ἀκριβῶς 
μιμησαμένη τὴν τεταραγμένην “ Σῶσόν με, " εἶπε, 
“Δάφνι, τὴν ἀθλίαν. ἔκ μοι τῶν χηνῶν τῶν 
εἴκοσιν ἕνα τὸν κάλλιστον ἀετὸς ἥρπασε, καὶ οἷα 
μέγα φορτίον ἀράμενος οὐκ ἐδυνήθη μετέωρος ἐπὶ 
τὴν συνήθη τὴν ὑψηλὴν κομίσαι ἐκείνην πέτραν, 
ἀλλ᾽ εἰς τήνδε τὴν ὕλην τὴν ταπεινὴν ἔχων κατέ- 
πεσε. σὺ τοίνυν πρὸς τῶν Νυμφῶν καὶ τοῦ Πανὸς 
ἐκείνου, συνεισελθὼν 4 εἰς τὴν ὕλην (μόνη γὰρ 
δέδοικα) σῶσόν μοι τὸν χῆνα, μηδὲ περιΐδῃς ἀτελῆ 
μου τὸν ἀριθμὸν γενόμενον. τάχα δὲ καὶ αὐτὸν τὸν 
ἀετὸν ἀποκτενεῖς καὶ οὐκέτι πολλοὺς ὑμῶν ἄρνας 
καὶ ἐρίφους ἁρπάσει. τὴν δὲ ἀγέλην τέως φρουρή- 
σει Χλόη: πάντως αὐτὴν ἴσασιν αἱ αἶγες ἀεί σοι 
συννέμουσαν.᾽" 

11. Οὐδὲν οὖν τῶν μελλόντων ὑποπτεύσας, ὁ 
Δάφνις εὐθὺς ἀνίσταται, καὶ ἀράμενος τὴν 
καλαύροπα κατόπιν ἠκολούθει τῇ Λυκαινίῳ. ἡ δὲ 
ἡγεῖτο ὡς μακροτάτω τῆς Χλόης, καὶ ἐπειδὴ κατὰ 
τὸ πυκνότατον ἐγένοντο, πηγῆς πλησίον καθίσαι 
κελεύσασα αὐτόν, “" Ερᾷς,᾽ θ εἶστε, “ “Δάφνε, Χλόης. 
καὶ τοῦτο ἔμαθον ἐ ἐγὼ νύκτωρ παρὰ τῶν Νυμφῶν 
δι’ ὀνείρατος, καὶ τὰ χθιζά σου διηγήσαντο 
δάκρυα καὶ ἐκέλευσάν σε ΠΠΘΡΝ διδαξαμένην τὰ 
ἔρωτος ἔργα. τὰ δέ ἐστιν οὐ φιλήματα καὶ περι- 
βολὴ καὶ οἷα δρῶσι κριοὶ καὶ τράγοι, «ἀλλ᾽ ἄλλα 
ταῦτα πηδήματα καὶ τῶν ἐκεῖ γλυκύτερα" 
πρόσεστι γὰρ αὐτοῖς χρόνος μακρότερος ὃ ἡδονῆς. 

Ἰπ π 5. ρο ΟΟΌ : Α ἐκάθητο : Ῥᾳ ἐκαθέζετο 3. ἢ 
ἥρπασε, οἷ. 1. 4: Ρᾳ ἐκ γάρ μοι 4 50 ἨΐγβΟΝ. : Πη85 εἰσελθ. 

5.ΑΝ ἐγείρεται θ ΤᾺ 111 ἔρως : ὑπ [{Π11} οἵηϊΐβ Δάφνι... 
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ῬΨψΨψ ΎῬΞῬἝε»" 

ΒΟΟΚ ΠῚ, ὃ 160-17 

ὙγΟΠΊΔ ἢ σα ῖη, 5Π6 σαΠη6 ΠΡ ΟΡΕπΪν ἴο {Π6 οὰκ Πού α 
Παρ πὶ ἃπα (Ἔθος εσα δἰττπηρ ἰορούπου, ἀπ 5Κ1]- 
ἔν οοππίονξεϊτησ ὑπαὺ 5η6 νγὰβ βοῦγϑά, ““Ηξεὶ]ρ, 
Βρἢηΐ5, μοῖρ πλθ,᾿᾿ αοίῃ 516 ; ““8ῃ δαρ]ε Πὰ5 οαυυθα 
οἰδὰπ ἀὐγὰν ἴτῸμτ πὴ {6 σοοα]ϊοϑὺ σοοβα οὗ ὑνγεηΐνυ ἴῃ 
ἃ ἤοοϊκ, ννῃίοἢ γεὺ Ὀγ γϑάβοη οἵ πε σγϑαΐ νψεῖσηΐ 5Π6 
νγὰβ ποὺ 4016 ἴο σάσσν ἴο {πε ἴορ οὗ ὑπαὺ Πδὺ ψοπίθα 
ΒΙΡῊ ογὰρ, θαΐ ἰ5 16 ἄοννη ἢ ΠΟΙ ἰπἴο ΟΠ ΕΣ 
οΟΡ856. Εὸν ἴπηεῸ Νυτρἢ θ᾽ βᾶ Κα ἃπα ἰῃϊβ Ρᾶπ᾿ 5, (ὁ 
ποι, [ρΡῃπῖβ, οοηθ ἰπ ὑπθ6 ψοοῦ ψἢ τὴθ ἃπὰ 
ΓΈΒΟΙΙΘ ΤΥ 9ΌΟ56. ΕῸΓ [ ἀγα ποῦ φῸ ἴῃ τηνβ86]} 4]0Π6. 
1,6 τὴὰ ποῖ ὑππι5 ἰΙοβα ἰῃ6 ἴα]Ὲ οἵ τὴν σεθβθε. Ἀπὰα ἰὖ 
τηϑΥ θὲ ποι τπᾶγϑὺ Κι] {Π6 δὰρ]α ἴοο, ἃπα θη 586 
Ὑ11] βοᾶγοθ οοὴθ ΠΙΓΠΕΥ ΠΥ τη γῈ ἴο ΡΥΘΥ ἀροὴ {πα 
ΚΙιά5 πα ἰδάτηρθβΒ. Ἕ(Ἤ]ος ἴον. 580 ἰοῃρ ψν1}}] ἸΙοοῖκ ἴο {πε 
ἤοοκ; {ες σοαῖβ Κπον ΠΟΙ ἃ5 ἐγ ρεγρεῖαδὶ οομυ- 
Ρδηῃΐοη ἴῃ {Πα Πε]α5.᾿ 

117. Νοὸν Πρ ηΐ5, σαβρεθούίησ ποϊηΐϊηρ οἵ ἐπαὺ ἐπαΐ 
γγὰ5 ἴο ΘΟμη6, σαῖβ ΠΡ 4 ΟΚΙν, απ ἰακίπρ ἢ 5 δίς, 
[ΟΠ οννεα ΓΤ γοδθπηίατη, πο 1εα Πΐπη ἃ5 ἔδυ ἔχοι (ἢ]οα 
ἃ5. ῬΟΒΒΙΌΙν 5η6 οουἹᾶ. Απα ψῇθη ἐῃΕΥ γε Ὲ ΘΟΠῚ6 
ἱπῖο Π6 ἐπϊοκοϑὲ ραγὶ οἵ {πε ννοοᾶ ἃπα 5Πε Πδᾶ δα 
Ὠίτη 50 ἄονγη Ὀγ ἃ ἐοιπηϊΐαΐη, “Παρ Πΐ5,᾿ ααοίῃ 5Π6, 
“ποὺ ἀοβὺ ἴον ΟἾΪ]οε, πα ὑπαΐ 1 δασὺ ᾿ἰαϑὲ ηἰσηὶ 
οὗ {πὸ Νγυρῆβ. Τῆοβα ὕδαιϑ νυ ἢ γεϑίεγάδαν ὑποὰ 
αἰαδὺ ρΡοὺγ ἄοννη ετῈ 5ἤθννη ἴο πὲ ἴῃ ἃ ἀγθδμ ἈΥ͂ 
ὕπθιη, ἃπα πε οομητηδηθα τὴς ἐμαὶ 1 5Που]α βᾶνα 
Π66 γ ἐθδοῃϊηρ ἔθ 6 411] ὑπαὶ ποι 5ῃου]άβὲ Κπονν. 
Ηδθο δυΐομ ποὴ διηΐ Ὀεϑία εὖ Δ Ρ] Θχιβ εὖ 48 ]}1ἃ 
ἑδοϊαπὶ ἀγθῖεβ Ὠἰγοίααθ, σε βα]ταβ ΠῚ 111 Ιοησθαπε 
115 ἀπ]οίογε8 ; παθεηΐ επΐτη Ἰοησίι5 ἔερι5 νο]αρία 8. 

Νυμφῶν 8δηα δ΄ 65 αἱ Νύμφαι Ὀδἔοτα διηγήσαντο ἴ ΡΒ οπρρῦ 
«ἀλλ᾽» Κὶ 8. β0 17: 1η885 -ας 
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ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

εἰ δή σοι φίλον ἀπηλλάχθαι κακῶν καὶ ἐν πείρᾳ 
γενέσθαι --τῶν;» ζητουμένων τερπνῶν, ἴθι, παρα-. 
δίδου μοι τερπνὸν σεαυτὸν μαθητήν: ἐγὼ δὲ 
χαριζομένη ταῖς Νύμφαις ἐκεῖνα διδάξω." 

18, Οὐκ ἐκαρτέρησεν ὁ Δάφνις ὑφ᾽ ἡδονῆς, 
ἀλλ᾽ ἅτε ἄγροικος καὶ αἰπόλος καὶ ' ἐρῶν καὶ νέος, 
πρὸ τῶν ποδῶν καταπεσὼν τὴν Δυκαίνιον ἱκέτευεν 3 
ὅτι τάχιστα διδάξαι τὴν τέχνην, δι᾿ ἧς ὃ βούλεται 
δράσει Χλόην. καὶ ὥσπερ τι μέγα καὶ θεόπεμπ- 
τον ἀληθῶς μέλλων διδάσκεσθαι, καὶ ἔριφον 
αὐτῇ ὅ δώσειν ἀπηγγείλατο καὶ τυροὺς ἁπαλοὺς 
πρωτορρύτου ὁ γάλακτος καὶ τὴν αἶγα αὐτήν. 
εὑροῦσα δὴ ἡ Λυκαίνιον αἰπολικὴν ἀφέλειαν ὃ ὅ οἵαν 
οὐ προσεδόκησεν, ἤρχετο παιδεύειν τὸν Δάφνιν 
τοῦτον τὸν τρόπον" ἐκέλευσεν αὐτὸν καθίσαι 
πλησίον αὐτῆς ὡς ἔχει καὶ φιλήματα φιλεῖν οἷα 
εἰώθει καὶ ὅσα, καὶ φιλοῦντα ἅμα περιβάλλειν καὶ 
κατακλίνεσθαι χαμαί. ὡς δὲ ἐκαθέσθη καὶ 
ἐφίλησε καὶ κατεκλίθη, μαθοῦσα εὐεργόν τεῦ καὶ 
σφριγῶντα, ἀ ἀπὸ μὲν τῆς ἐπὶ πλευρὰν κατακλίσεως 
ἀνίστησιν, αὑτὴν δὲ ὑποστορέσασα ἐντέχνως ἐς 
τὴν τέως ζητουμένην ὁδὸν ἦγε. τὸ δὲ ἐντεῦθεν 
οὐδὲν περιειργάζετοϊ ξένον: αὐτὴ γὰρ ἡ φύσις 
λοιπὸν ἐπαίδευσε τὸ πρακτέον. 

19. Τελεσθείσης δὲ τῆς ἐρωτικῆς παιδαγωγίας, 
8 «ς Ν 

ὁ μὲν Δάφνις ἔτι ποιμενικὴν γνώμην ἔχων ὥρμητο 
τρέχειν ἐπὶ τὴν Χλόην καὶ ὅσα ἐπεπαίδευτο δρᾶν 

,ὔ 

αὐτίκα, καθάπερ δεδοικὼς μὴ βραδύνας ἐπιλάθοιτο. 
“- Ν κὰ ἡ δὲ Λυκαίνιον κατασχοῦσα αὐτὸν ἔλεξεν ὧδε: 

-τῶν» Ἠργος ΤΡ οπηϊὗβ 3  -εἰ 5.ΑᾺ αὐτῇ 
σηκίτην, Ὀπῦ 500} Κιαβ ᾶνο Ἰοϑδὺ ὑμοὶν πηούδουβ (566 6] ον) 

4 Ὁ] πρωτοτύρου 8 50 Ηποίϊαβ : πΠ188 ἀφθονίαν ΑΡ οἷα 
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᾿ ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 171-19 

1 ἴμδη ἔπου νουϊαάϑὺ ΡῈ τἱὰ οἵ {ἢν τ]ΒΟΥΎ, ΘΟΙη6 ΟΠ, 
ἀαΙ νυ ὑμυβεὶ ἴο πη ἃ ϑννεεῖ βοθῃο]ασ, δπηα 1, ἴο 
σταιϊν ὑΠῈ ΝΝΥΤΏΡἢ5, ψν1}} θὲ ἣν τηϊσίγεβϑ. 

18. Αὐ {ῃῖ5, Παρ πῖβ, ἃ5. θείη ἃ σιβίϊς σοδίπεσα 
. 8Πα ἃ 58 η ΡῈ π6 γοῦΐῃ, σου] ποῖ οοπἕαϊη ἢϊτη561} [ῸΓ 
ΤΠ6Υ 6 Ρἰδαθασα, θαΐ ῆγον5 Πίπηβο! αὖ {πὸ ἔοοϊ οἵ 
Τγοδεπίατη πα Ὀερδ ει ὑπαὺ 56 νγρου]Ἱα ἴδδοῃ τη 
ὑπαῦ ἰθβϑοὸῦ αυϊοκὶν; πα ἃβ 1 ἢῈ ψεσε ἀροιΐ ἴο 
δοσαρῦ 5056 γὰγε δηά Ὀτάνεα ἰῃϊηρ βεηΐ ἴσοι ἐπα 
Οοάβ, ἴῸγ Πεὺ Κἰπαποθβ Πα ΡῬιομηϊβοα ἢς νου] οἷνε 
ΠΟΙ ἴοο ἃ γομπηρ ΚΙα, βοηηε οἵ {Πε ἤπεβὶ θεαβίηρθ, 
ΠᾶΥ. Ὀεβίάθβ, ἢ6 ΡὈυοπηβεα ΠΕΡ ῃε6 ἀδτη Βειβε] 
Ὑγδεγεΐογσε Γγοδεηΐατη, ποὺν 5η6 ἢδα ἔρια πα ἃ σιυϑβίϊς 
βΒτηρ οἷν θεγοπα ΠΕῚ εχρεοίζαϊίοη, σανε πες δα ἃ]] 
Πϊβθ ἱπϑίσιιοϊίοη. [π|8δϑὶϊῦὺῇ δὴ απδη ΡΙΟΧίτηθ. ἰρϑὶ 

Ροββεῦ βεάξγθϑ, πβοόῆοῃ οβουΐα ἤσογε αυδ]α εὐ αποῦ 
σοηϑιδνούαῖ, δἰσ! ᾿ἰηΐου αβία πη πτὴ ΤῈ ΥῸ ἴῃ 81η- 

ΡΙαχιβ βεβεαθ ἢυχηΐ γαοϊ πᾶσα. Υὐ εὐρὸ βεαϊ εὐ 
Ὀαβίαν! δ αἴηιθ τϑοϊπαΐο σοῦροῦα ἰδοαϊξ, ἰρβϑαὰ ἰδπὴ 
εὐἀοοΐα δὰπηὴ δα ραϊγαπαθτη εὖ οαρᾶσοεμη 6556 εὖ ἰὰτγ- 
σοηΐοιη, ἃ0 τεοϊπαϊίοπθ ἴῃ ἰαΐιβ ἔδοϊα δατὴ ογοχιΐ, 
ΒΕβθαπ6. ἴστη ρεσῖΐε βϑ βίουμ  π5 δα νίδτη αἴὰ 4π86- 
βίϊδτη αἰγεχῖῦ ; ἀεῖπαάθ πῖΠ1}}] ργαεΐεσεα ἔδοϊς, ἰρϑἃ 
παῖατα 406] ΡΟΥΙΤῸ ἀρεπαστη γαβίαραϊ ἀοοδηΐε. 

19, Ῥεγδοῖα ἰαπάφη ἤἢδο διηδίουῖα ᾿πξουτηδίοης, 
Βρμηΐβ, ααἱ ραβζογα! θη δάπις Ππαρθοθαΐ τηθπΐετῃ, 
βίαιτη δα ΟἩΪοῦπ ουγϑατη ἰπϑυϊταϊδ εὖ ααδθουτησηῖια 
αἸαϊοογαῦ βἰαϊπη Ἔχϑθααὶ ρᾶγαῦ, πα] δὴ νευϊζι5 Π6, 
51 ῬΔΌΠΒΡΕΥ τηογαΐτια δϑϑοῦ, {Ππ4Δ ἰρϑαμθη ΟὈ] ν᾽ Ομ 
ἐγαάθυεῖ. νϑῦυση [Γγοδοπίσση ἰρϑαμη ἱπἢϊϊδ 5ἰς 

δ ὸ ἶ: Α εὐεργεῖν τε: Ρᾳ ἐνεργεῖν δυνάμενον Φ ἜΠῚῚ 
περιηγάγετο 8 Ῥᾳ ὥρμησε 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝ ΟΗΠΟΕ 

“Ἔστι καὶ ταῦτά σε δεῖ μαθεῖν, Δάφνι. ἐγὼ γυνὴ 
τυγχάνουσα πέπονθα νῦν οὐδέν. πάλαι γάρ με 
ταῦτα ἀνὴρ ἄλλος ἐπαίδευσε μισθὸν τὴν παρθενίαν 
λαβών. Χλόη δὲ συμπαλαίουσά σοι ταύτην τὴν 
πάλην, καὶ ᾿ οἰμώξει καὶ κλαύσεται κἀν 5 αἵματι 
κείσεται πολλῷ καθάπερ πεφονευμένη. ἀλλὰ σὺ 
τὸ αἷμα μὴ φοβήθῃς, ἀλλ᾽ ἡνίκα ἂν πείσῃς αὐτήν 
σοι παρασχεῖν, ἄγαγε αὐτὴν εἰς τοῦτο τὸ χωρίον, 
ἵνα κἂν βοήσῃ " μηδεὶς ἀκούσῃ, κἂν δακρύσῃ “ 
μηδεὶς ἴδῃ, κἂν αἱμάχθῃ λούσηται τῇ πηγῇ. καὶ 
μέμνησο, ὅτι σε ἐγὼ ἄνδρα πρὸ Χλόης πεποίηκα." 

20. Ἣ μὲν οὖν Λυκαίνιον τοσαῦτα ὑποθεμένη., 
κατ᾽ ἄλλο μέρος τῆς ὕλης ἀπῆλθεν ὡς ἔτι ζη- 
τοῦσα τὸν χῆνα. ὁ δὲ Δάφνις εἰς λογισμὸν ἄγων 
τὰ εἰρημένα τῆς μὲν προτέρας ὁρμῆς ἀπήλλακτο, 
διοχλεῖν δὲ τῇ Χλόῃ περιττότερον ὥκνει φιλή- 
ματος καὶ περιβολῆς, μήτε βοῆσαι θέλων αὐτὴν 
ὡς πρὸς πολέμιον, μήτε δακρῦσαι ὡς ἀλγοῦσαν, 
μήτε αἱμαχθῆναι καθάπερ πεφονευμένην. ἀρτι- 
μαθὴς γὰρ ὧν ἐδεδοίκει τὸ αἷμα καὶ ἐνόμιζεν ὅτι 
ἄρα ἐκ μόνου τραύματος αἷμα γίνεται. 

Γνοὺς δὲ τὰ συνήθη τέρπεσθαι μετ᾽ αὐτῆς 
ἐξέβη τῆς ὕλης" καὶ ἐλθὼν ἵν᾽ ἐκάθητο στεφα- 
νίσκον ἴων πλέκουσα, τόν τε χῆνα τοῦ ἀετοῦ τῶν 
ὀνύχων ἐψεύσατο ἐξαρπάσαι καὶ περιφὺς ὃ ἐφί- 
λησεν, οἷον ἐν τῇ τέρψει. Λυκαίνιον: τοῦτο γὰρ 
ἐξῆν ὡς ἀκίνδυνον. ἡ δὲ τὸν στέφανον ἐφήρμοσεν 
αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ τὴν κόμην ἐφίλησεν ὡς τῶν 
ἴων κρείττονα. κἀκ τῆς πήρας προκομίσασα 

1 ὉΠ οπηῖίβ 3. 80 Βομιαβέ : τὴ858 καὶ 5.Α βοᾷ ᾺΝ 
δακρύῃ ὅ Ῥᾳα -θεὶς δ. 50 δομδδῇ : τὴη88 καὶ 7 προκομίσασα 
παλάθης : Ὁ προσκομ. παλ.: ὕΠΠ| πρὸς : Α οἴῃύβ ἴο φαγεῖν 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 19.950 

Ἰοοιΐα : ““ΤΠΒΌΡΕΙ ἰδῖα απυοαιθ ἴθ αἴβοοσε. ορογίοῦ, 
Βάρμηϊ. δρῸ, 4πᾶ6 1 ΤΉ] 167, Π1Π1] παπο Ρᾶβϑἃ 
ΒΌΤΩ ᾿Π5ΟΪΘΙΒ ; ΟἸἸ Τὴ ΘΗΪΠπ] τη6 ἤδδο νἱῦ Δ ῆπ5 ἀοσαϊί, 
ΡΙῸ τηϑτοθαε νἱγριηϊζαῖθ πηθὰ δοοορία. ΟἸ]οῦ δυΐετη 
ὉὉῚ δοῦυτη ἴῃ ἤδο ρΡαϊδθβϑίγα οοϊ]αοΐαϊα εὐὶϊΐ, ρῥ]ουδὶ 
εἰα!αθίζαιθ, ἰτῆσηο ἰδοῦ πασᾶ βθοιβ ἂς νοϊπογαῖα 
το Τηϑη8 5 ΒΗΘ ΪηΘ. ΨΘΙΓΠΠ ΠΟῸῚ δϑὺ αποᾶ 
ΟΥ̓ΠΟΓΘΙῚ {ἰπηθα8, 564 απάπαο οἱ Ῥδυβ βου 5 αὖ 0] 
ΤΟΥ͂Θ σογαΐ, απο ὅπ δα) ἴῃ ἤπποὸ δααιποῖϊζο ἸοουΤη, 
ὉὈῚ 51 ἔογίε οἰδυηανουϊδ ΠΘ ΠΟ δααϊαΐ, 51 ᾿δουϊσηανθυῖῦ 
ὭΘΙΠΟ νἱαθαΐ, 51] οὐποσα ἰοραδΐα οὐ ἔοηΐα 56. δο]αδῦ; 
Προασ6 Ὁπαπᾶτη ΟὈ]νομὶ ἰγαάθ αποαὰ ΘοῸ ἴξ νἱ τ 
ἀπξοααδτη ΟΠ]οῦ ἔθ οουῖμι. 

20. ΤΠ 686 δανευ ἰβουηθηΐβ ἰ σίνοῃ, ᾿γοδθηΐατη νγϑηΐ 
ΑΥΤΑΥ Πυθα ἀποίῃου οἱδάς οἵ {πε ψοοα, ἃ5 1 511} 
83η6 ψοῦ]α ἸΟΟΚ ἴον ΠῈὺ σοοβθ [ΡΠ η]1αἱ δαΐοϑη αἸοΐα 
114 τηθηΐε αροιαηὐὶ ῥυϊου 1116 πηροῖιβ αἀείευθαογαῦ, 
νεγεθαΐασαθα ἈΠ] τὰ ΟΠ] οδΘ ἔδοθβθεσε πορούϊαση αἰ τὰ 
ΟΒΟΌ] στη ΔΙ] ΧΟ τη 116, ον 6 ἢ 5 Π6 νο] 111 να] αὐ]! Ποβὶα 
οοηδρεοῖο οοποϊαυιασοῖ νὰ] ἰαπαπάμη ἀοίοτε αἰδοῖα 
Πεγεῖ, νε] βαπσαῖΐπα οεααγοῖαν τὰ παπδπ οοηἰγποϊάαῦδᾶ. 
τηοθᾶο δηΐπτη δαἀοοῖΐιβ ἃ βαηριΐηθ ΔΌΠοΥγ ρας βϑηρ]- 
ποιησαια 46 501]0 νοϊποῦα βεαὰὶ ορὶπαραῖαγ. ἰΐδαπα 
οοπϑδύϊταϊς 56. σασῃ 11} οοπϑιιεΐαχη ἴῃ τηοάπιτῃ ΟὈ]Θοἴαγθ. 

Απα 50 ἢδ οουηθβ ουΐ οἵ {πε ψοοᾶ ἘὉΡ ἴο {πε ρὶδοθ 
Ποσα ΟἼΪος βαΐε ρας ϊηρ ἃ σαν]απα οὗ ν]ο] εἴς, ἃπα 
[6115 Ποὺ ἢῈ Πδα γϑβουθα ὑῃδ σοοβα ἔγουη Π6 οἷαννβ οὗ 
ἀπε εαρΐθ, ἔπθη ἢϊηρίπηρ ἢἰβ ἃγττὴβ ἀροιδ ΠΕῚ πᾶ 
οἰαβρίηρ ΠΘῚ ἴο μι, Κἰββθα ΠΟΥ 5. δ Πδα 1, γοδθπίθτη. 
Βυὲ ΟἾΪοε ἢϊς ἴη6 παροὺ ἴο ἢὶς δα, ἀπ {ἤθη 
Ἰῖθθθ5 Πὶβ ἰοοκβ ἃ5. ἴδιο ἃπηα οννθοῖεσ πθη {Π6 
νἱοϊοῖς ; ἀπὰ ουὺ οἵ ΠΟΙ βουὶρ 58η6 σᾶνε ἢΐπη οἵ ΠῸΥ 

1 τηβύγ ποῦ 5. 
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ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΚ 

 ὅῳ - το Ἂν Ἀ » Ἂ 
παλάθης μοῖραν καὶ ἄρτους τινὰς ἔδωκε φαγεῖν, 

7 “ “ 

καὶ ἐσθίοντος ἀπὸ τοῦ στόματος ἥρπαζε καὶ 
Ν οὕτως ἤσθιεν ὥσπερ νεοττὸς ὄρνιθος. 

, Ν ἴω ῇ 

21. ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν καὶ περιττότερα φι- 
,ὔ ας ἴω 7 » 

λούντων ὧν ἤσθιον, ναῦς ἁλιέων ὥφθη παρα- 
͵ 3’ ἃ }] 3' ΄ δὲ 3' Χ πλέουσα. ἄνεμος μὲν οὐκ ἦν, γαλήνη δὲ ἦν, καὶ 

ῇ ᾿ς ’, ἐρέττειν ἐδόκει. καὶ ἤρεττον ἐρρωμένως" ἠπεί- 
- “ }] Ἁ “ 

γοντο γὰρ «νεαλεῖς ἰχθῦς εἰς τὴν πόλιν δια- 
7 ω 7 

σώσασθαι τῶν τινι" πλουσίων. οἷον οὖν εἰώ- 
ἴω “Ὁ ᾿ ᾿' ο 

θασι ναῦται δρᾶν εἰς καβάτων ἀμέλειαν, τοῦτο 
ἴω “ 7 Ἃ 

κἀκεῖνοι δρῶντες τὰς κώπας ἀνέφερον. εἷς μὲν 
» - Ν Χ 5 20. ς Ν αὐτοῖς κελευστὴς ναυτικὰς ἦδεν ῳδάς, οἱ δὲ 

Ἁ « , Ἅ. Ν 

λοιποὶ καθάπερ χορὸς ὁμοφώνως κατὰ καιρὸν 
[ “ Ι͂ 7 Ν 

τῆς ἐκείνου φωνῆς ἐβόων. ἡνίκα μὲν οὖν ἐνϑ 
Ψ Ἂ “ Ψ ἀναπεπταμένῃ τῇ θαλάττῃ ταῦτα ἔπραττον, 

ΡῚ 7 ς 7 7 ἴω “- » ᾿Ὶ 

ἠφανίζετο ἡ βοή, χεομένης τῆς φωνῆς εἰς πολὺν 
7 κα ῇ ἀέρα: ἐπεὶ δὲ ἄκρᾳ τινὶ ὑποδραμόντες εἰς κόλπον 

- - }] 7 

μηνοειδῆ καὶ κοῖλον εἰσήλασαν, μείζων μὲν. 
Ε] “4 ς 7 “ Ν 5. ἡ ἢ 2 Ν “ 

ἠκούετο «ἡ!» βοή, σαφῆ δὲ ἐξέπιπτεν εἰς τὴν γῆν 
Ν ΄ 4 - ἈΝ » , δ { 7 

τὰ κελεύσματα.Σ κοῖλος γὰρ αὐὕλων" υποκεί- μ : 
μενος καὶ τὸν ἦχον εἰς αὑτὸν ὡς ὄργανον δεχό- 

“ 7 7 

μενος, πάντων τῶν «ποιουμένων καὶ! λεγομένων 
Ἁ ΄ὔ Ψ “ - 

μιμητὴν φωνὴν ἀπεδίδου, ἰδίᾳ μὲν τῶν κωπῶν τὸν 
τ δί δὲ Ἁ ,Ν θ “ [ο ΝΜ ΒΒ ὧν ἦχον, ἰδίᾳ δὲ τὴν βοὴν ὃ τῶν ναυτῶν. καὶ ἐγίνετο 
κ ΄ 7 Ν “Ὁ Ν “ 

ἄκουσμα τερπνόν" φθανούσης γὰρ τῆς ἀπὸ τῆς 
“ “ “- Ἁ, “- 

θαλάττης φωνῆς, ἡ ἐκ τῆς γῆς φωνὴ τοσοῦτον 
ἐπαύετο βράδιον ὅσον ἤρξατο. 

1 Α ἰχθῦος τῶν πετραίων (ἔγοτη 2. 19) 2. 50 Ἠδιηβίθυ 5188, 
οὗ. 2. 18: Πη8585 τινῶν ὅθ Ῥᾷᾳ οπρῖῦ -«-ἡ:. δΊΘΟυ ὖν: 
1158 τὰ τῶν κελευσμάτων ἄσματα νΥ]ῦ ἢ ἸΠΟΟΡΡ. ρ»'οϑαὸόαὸοό'.͵ ὅ 80 ἢ: 

Ι ὃ 



ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 20.2] 

ΘΔ Κ65 ἃΠπα ϑἴτηπθ]5 ἴο δαὺ, πα βπαίζοῃθα τὉ Ὀγ βὕθα ἢ 
ἔγοτη ἢϊβ τπουΐῃ ἀρσαΐὶη ἃ5. ἢ6 νγὰβ δαἰϊηρ, πα ἴδα 
πκὲὰ ἃ γουηρ Ὀἰγα ἴῃ ἃ ποϑί. 

21. ὙΥΒ1|Ὸ6 τῆ ὑπο εαὖὺ ἀπ ἴακαε τόσα Κίββαβ 
ἔμεπ Οἷΐθ, ὑπεν 8ὰνν ἃ ἤβῃθιγηδπηβ θοαὺ οοηθ ὈΥ. 
ΤῊΘ νἱπα ννὰ5 ἄονῃ, {Π6 568 νγὰβ βιηοοίῃ, πα ἔπεα 
νγὰβ ἃ σγϑαὺ οἄϊτη. ὙΥ̓μεγεΐουτε θη παν 8ὰνν {ΠΕ Υ6 
νγὰ5 πϑϑα οὗ τονίηρ, ὑπδῪ [6]] ἴο Ρ]Υ Π6 οδγβ βὑοαίγν. 
Εοὸν ὑπδὺ τηδαα Παβία ἴο Ὀυπρ' ἴῃ βουηα ἤ5ἢ ἔγεϑῃ {πΌΤὴ 
ἐπε 56εὰ ἴο δὺ {πε ραϊαΐε οἵ οπε οἵ {πῸ στἱοθοὺ οὐδ Ζθης οὗ 
ΜγυάΠ]επθ. Τηαὶ ἐπευθῖοσε νυν πο ἢ ΟὐΠΘΥ ΤΥ ΠΘΥ̓5. 1156 
ἴο εἴαᾶε ὑπὸ ἐβαϊουβηθβα οἵ Ιάθοῦν, {πεϑὲ θεράπ, ἀπ 
ΒΕ οἱ .ἃ5 ὑπὸ τονε ἃοῃρ. πε γὰθ ΟΠ6 
διηοηρσδὺ ὑπθῖὴ ὑπαὶ νγὰβ {Π6 νοαϊονναίῃ, ἃπαὰ Πα Πδᾶ 
οογίξαϊῃ 568-50 η 8. ΤΠ6 γαβί, πΚὸ ἃ σποσιβ ἃ}} οσ ΠΟΥ, 
βἰγαϊη δα ἐπε ῖσ ἐῃγοαΐβ ἴο ἃ Ἰοπα ΠΟ]]ὰ, πα οαἰομῃεα Πἰς 
νοῖοα αὖ οεογΐαῖϊη ἰηΐθυναϊβ. ὙΥ Π116 ὑπδν αἰ ἔπι5 ἴῃ 
1ῃ 6 ορεὴ 868, ὑπϑῖν νοΐοθϑβ νϑη θη θα, ἃ5 θείηρ αἰ πιβεα 
πη {πε ναβὶ αἷν. Βυΐ ψ ἤθη ὑπο Ὺ οϑιηθ ἘΠ6ΘΥ ἃ ΡΓῸ- 
τηοηΐοῦα ἰηΐο ἃ ἤσδχυουβ, Πουπθα, ΠΟΙ ]ονν θᾶγ, ἔπ οτα, 
ἃ5 {Πε6 νοΐϊοεβ οἵ ἰῃς τόνεῖβ μετα Ποδτα ΒΕΓΟΠΡΈΓ, 

80 ἐπδ βοηρβ οὗ ἐπε Ὀοαδίξνναίϊπ ἕο ὕΠ6 Δηβννουϊην 
ΠΊΔΥ ΠΟΥ [61] ΟἸθαγ εν ἴο ἐπα Ἰαπα. ΕῸΥ ἃ ΠΟΙ]ονν νΆ ΠΟΥ 
θεῖον ταοοϊνοα ἰπίο 1561} ἐπαῦ 9 ῃγ}}}} ςουυ πα ἃ5 ἰπίο 
ἃ ἢ «ΟΥ̓ΡᾺ, ἃπα ὈΥ ἀῃ ἰπηϊζαϊ πο νοΐοα το πθυθα ἔγῸ ΠῚ 
[5618 411} ἐμαὶ ννὰβ 816, 41} ὑπὰῦ νγὰβ. ἀοπθ, ἃπα Ἄνεῖυ- 
ἐπῖηρ' αἀἰδεϊποῦν Ὀγ ἰἴ56 1: Ὀγ 1561 ἐπ οἹαἰξευίηρσ οὗ 
Πα οαγβ, Ὀγ {561} {Π6 Ὑοορηαρ, οἵ {Π6 βϑϑδιῆθῃ ; ̓αδᾶ 
ΘοΥ ΆΪΗΥ ἴδ ννὰβ ἃ τποβὺ ρ]θαβξαηῦ μδαγτίηρ. ΤΗῸ Ξουπᾷ 
οοτηΐηο ἤγβὺ ἔτοπ ὑΠ6 568, ὑπΠῈ βοιηα ἔχοι ἐπα ἰαπα 
ἐπα δα 50 το} {Π6 Ἰἰαΐου Ὀγ πον τ 0 ἢ ἰδ ννὰβ 5]ΟΥΟΥ 
ἴο Ὀερίη. 
Τη88 τὸ πεδίον αὐλὼν (Ρ αὐλὼν) ἃ ρ]οβ8 Β ὑπερκείμενος 

“«ποιουμ. καὶ-- Εἴ δ 80 ΚΝ: τὴη8β8 φωνὴν ἔγομη Ρουθ 
᾿ τ θον." οὗ. 1. 28 
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ὈΑΡΉΝΙΒ. ΑΝῸ ὉὍΗΕΘΝ, 

3 , 

22. Ὁ μὲν οὖν Δάφνις εἰδὼς τὸ πραττόμενον 
,ὔ “ “ ΄ [οὶ Α. μόνῃ τῇ θαλάττῃ προσεῖχε, καὶ ἐτέρπετο τῇ νηΐ 

7, “ “Ὁ 

παρατρεχούσῃ τὸ πεδίον θᾶττον πτεροῦ, καὶ 
“ Ψ 7 - 

ἐπειρᾶτό τινα διασώσασθαι τῶν κελευσμάτων,ἷ 
᾿ “ “ ΝΑ , ς Ν , ΄ 

ὡς γένοιτο τῆς σύριγγος μέλη. ἡ δὲ Χλόη τότε 
ων “ 7 “ Ν 

πρῶτον πειρωμένη τῆς καλουμένης ἠχοῦς ποτὲ 
Ν » ᾿, ͵ 5 , “ “ μὲν εἰς τὴν θάλατταν ἀπέβλεπε τῶν ναυτῶν 

77 Ν Ν }] Ν « ε 7 

κελευόντων, ποτὲ δὲ εἰς τὴν ὕλην ὑπέστρεφε 
ἈΝ ἐξε Χ ων Χ τ ζητοῦσα τοὺς ἀντιφωνοῦντας. καὶ ἐπεὶ παραπλευ- 

σάντων " ἣν κἀν τῷ αὐλῶνι σιγή, ἐπυνθάνετο τοῦ 

Δάφνιδος, εἰ καὶ ὀπίσω τῆς ἄκρας ἐστὶ θάλαττα 
ων ἴω Ν 7 “ οὗ 

καὶ ναῦς ἄλλη παραπλεῖ καὶ ἄλλοι ναῦται τὰ 
ἐν Ἃ, “ ΄ αὐτὰ δον καὶ ἅμα πάντες σιωπῶσι. γελάσας 

ΓῚ ς , οὗ 

οὖν ὁ Δάφνις ἡδὺ καὶ φιλήσας ἥδιον φίλημα καὶ 
3, [ο , 7 7] ὔ 

τὸν τῶν ἴων στέφανον ἐκείνῃ περιθείς, ἤρξατο 
ο “ὦ “ “ 2 “ }] ᾿ 

αὐτῇ μυθολογεῖν τὸν μῦθον τῆς ᾿Ηχοῦς, αἰτήσας, 
2 Υ' ὮΝ }] “- , , 

εἰ διδάξειε, μισθὸν παρ᾽ αὐτῆς ἄλλα φιλήματα 
Ἵ ᾿ ΐ δέκα" 

: κα 3 , ᾿ ν 7 
25. “Νυμφῶν, ὦ κόρη, πολὺ «τὸ» γένος, 

, “ Ν , Μελίαι 5 καὶ Δρυάδες καὶ “Ελειοι, πᾶσαι καλχαΐ, 
΄“ ͵ “ 

πᾶσαι μουσικαί, καὶ μιᾶς τούτων θυγάτηρ 
Ἢ ἣν "κ θ Ἁ Ν ) Χ θ “ Ἁ χὼ γίνεται, θνητὴ μὲν ἐκ πατρὸς θνητοῦ, καλὴ 
Ἄν νὰ “ » Ν ς Ν “ δὲ ἐκ μητρὸς καλῆς. τρέφεται μὲν ὑπὸ Νυμφῶν, 

, Ν ς Ν ““ 7 » Ὁ Ν 

παιδεύεται δὲ ὑπὸ Μουσῶν συρίττειν, αὐλεῖν, τὰ 
Ν ΄ Ν ν᾿ -“ 5 [4 

πρὸς λύραν, τὰ πρὸς κιθάραν, πᾶσαν ὠδήν. ὥστε 

1 ρ0 ": Ρᾳ τῶν ἀσμάτων: Α τὰ τῶν λευκασμάτων ΞΡ 
παρακελευσ. -«-τὸ:- ἢ ὅθ ρο Ψπὴρ : π|588 Μελικαὶ ΡΩ 
οτημῦ καὶ 4 ΦΑΥΥ οχηἱϊύ πᾶσ. κ. πᾶσ. μ. 

τόο 
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22. ϑᾶρῃηίΐβ, ἐπεγοίοσε, Κπονίηρ ψν μαὺ 10 ννὰβ, αὖ- 
ἰεπαάθα ψνΠ ον ἴο {Π6 568, ἃπα νγὰβ ϑυνεεῦν αἰἴεοῖεα 
ἢ ἴῃς Ρίππαοα ο]]αϊηρ Ὀγ πκὸ ἃ Ὀϊα ἴῃ {πε δἰγ, 
ἐπαθανουσίηρ ἔΠ6 Ὑν 116 ἕο ρύεβεῦνα ἴο Πϊτη561Ὲ βουὴδ 
οὗ ὑποβὲ ἰοπεϑὶ ἴο Ρρ]δὺ αἰδευνναταβ ἸΡῸῚ ἢΪϊ5. ΡΪρε. 
Βυὺ ΟἾΪοεα, μανίηρ ἔπε π ΠΕῚ ἤγϑῦ Ἵχρευίεποα οἵ ὑμαΐ 
νΠ]Οἢ 18. οα]] 6 Ἔβοῆο, πονν οαδὺ ΠΕῚ Ἔἐγεβ τονναγάβ Π6 
5868, τηϊπαΐηρ {πΠ6 οι βοηρδ οἵ {Π6 Τηϑ ΠΟΘ 8, ΠΟΥ 
ἴο {πε ννοοάβ, βεεκίηρ ἴῸγ ὑῇοϑθα γὼ Δηθυνου αὶ ἔΌΤΩ 
πε ποα Ὁ 5 ἢ ἃ οἰδιηοισ. Απα ἤδη Ὀδοδιβε {Πε 
Ῥίππϑοα νγὰβ Ῥᾶβϑεα ἄνγὰν ὕπουα νγὰβ ἴῃ ὑῃε νϑ] 16 Ὺ ἴοο 
ἃ ἀδερ 5ίίεποθ, 58ηὴ6. δϑκεα οἵ ᾿λαρῃπῖβ ποῦμε ἐμετα 
ὙΕΙ͂ 8568 θευοπα ὑπ Ῥγοιηοηΐοῦα ἃΠ6 Δ Ποῦ 6. 58}10 
αΙα Ρᾶ85 Ὀγ ὑπεύθ, ἃπα ψηῃθῖπου ὑπεγα ψεα οὐ Υ 
ΤῊΔΥΠΘΥ5 ὑπαὺ Πα βαηρ ὑΠ6 βϑᾶτηθ βοηρδ Πα 811] πονν 
γγΕΓῈ Ὑνηϊθῦ 2 δπα Κεαρὺ βἰίεποα ἰορεῖμου. Αὖὐ ἐῃϊ5, 
Βάρἢ πὶ ἰδυρηδα ἃ ϑυννεεὺ ἰδιρῃ, ἀπα σίνίηρσ ΠΟΙ ἃ 
βυγθεῖευ Κιββ, ραὺ ὑῃς νἱο]εῦ σμαρὶεῦ ἀροπ ΠΕῚ Πεδϑα, 
ἃ πα θεσαᾶπ ἴο [6}} Ποὺ {π6 ἴα]ε οἵ Εοῃο, γεαυϊγίηρ ἢγϑὺ 
ὑπαῦ γν ἤδη Πα Πα ἰδαρηὺ Ποὺ ὑμαῦ, ἢ6 βῃοι]α Πᾶνε οἵ 
ΠΟΥ ον Πῖβ νγᾶραβ ἴδῃ Κίβϑεβ ΤΠΟὙῈ: 

25. “ἼΠεγα τὰ οἵ [ΠεῈ Ν ΩΡ 5, τὴν ἀθδι ΟἿΤ], ΤΟΥ 6 
Κιπάβ ἵδη οπμθ. Τπεῖα ἀγα ὑπΠ6 Με] ας οἵ ἴῃς 45}, 
πεσε αύὰὲ ὑπεῈ υγαᾶθβ οἵ ἴῃῆε6 Οδκ, ὑπεῦα ἃγὰ {Πε 
ΗεἸεδδε οἵ πε ἔξη. ΑἹ] αὔτ θθδαῦα), 41} ἀΓ6 σητι51608]. 
Τὸ οπα οὗ ὑπεϑθεὲ ἔοῃο ννὰβ ἀδιρῆϊευ, ἃπα 5Π6 τηοσίβὶ] 
θεό 5η6 οϑτηβ οὗ ἃ τηοσία] ἔδίπου, θὰ ἃ Τὰ 6 
θαδαΐν, ἀδυϊνίηρ ἔγομη ἃ Ὀεδαΐθοιιβ τηοῦμθυ. 856 νγϑ8 
εὐποαῖεοα Ὀν ὑπ6 ΝΎτΡη5, πα ἰδαρηῦ Ὀγ ὑῃ6 Μυβε8β5 
ἴο Ρἷαν οὐ {πε δΒαυΐθου πα {πε ρίρε, ἴο βἔσῖκα {πα 
'γτε, ἴο τοῦθ πε ᾿αἴς, ἀπα ἴῃ βαμῃ, 411] τηϑῖθ. ἀπὰ 
ὑμπογεΐουε ἤθη 586 νγὰβ σφ ον ΠΡ ἃπα ἴπ ὑΠῃ6 ἤοννευ 

1 Ῥϑύμδρβ ΤΠογηϊον ᾿ἰπὐθπαβα ““ ὑπ Π685.᾽ 2. φῃ]!ρηΐ, 

τόι 
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Χ ,ὔ ᾽ » 5 [4 “Ὁ ,7ὔ 

καὶ παρθενίας εἰς ἄνθος ἀκμάσασα ταῖς Νύμφαις 
συνεχόρευε, ταῖς Μούσαις συνῆδεν: ἄρρενας δὲ 
Μ 7 Ν ᾽ ,7ὔ Ν 4 “ 

ἔφευγε πάντας καὶ ἀνθρώπους καὶ θεούς, φιλοῦσα 
,ὔ ς 7] “ ΄ - 

τὴν παρθενίαν. ὁ Τὰν ὀργίζεται τῇ κόρῃ, τῆς μου- 
σ΄» “ ΄-΄-}ὦ Ἁ ἈΝ 7 

σικῆς φθονῶν, τοῦ κάλλους μὴ τυχών, καὶ μανίαν 
ΟῚ 7 “ 7] Ν -“ ᾽ ΄ «ς Ν 

ἐμβάλλει τοῖς ποιμέσι καὶ τοῖς αἰπόλοις. οἱ δὲ 
΄ δ ον Ἁ 7 

ὥσπερ κύνες ἢ λύκοι διασπῶσιν αὐτὴν καὶ ῥίπ- 
ἴω χ ͵ 

τουσιν εἰς πᾶσαν γῆν ἔτι ἀδονταΐ τὰ μέλη. καὶ τὰ 
, “ ΄ Ψ 

μέλη «ἡξ Τῆ χαριζομένη Νύμφαις ἔκρυψε 
πάντα καὶ ἐτήρησε τὴν μουσικήν: καὶ «ἃ: γνώμῃ 

“ 7 ν Ἁ - 

Μουσῶν ἀφίησι φωνὴν καὶ μιμεῖται πάντα, κα- 
, , 7 ΄ 

θώπερ τότε ἡ κόρη, θεούς, ἀνθρώπους, ὄργανα, 
“Ὁ Ν ᾿, Υ̓ “ 

θηρία. μιμεῖται καὶ αὐτὸν συρίττοντα τὸν Πᾶνα" 
“Ἢ Ἂ. “ ΄-΄“ 

ὁ δὲ ἀκούσας ἀναπηδᾷ καὶ διώκει κατὰ τῶν ὀρῶν, 
“ “ ᾽ Ὁ “ “- ς 

οὐκ ἐρῶν τυχεῖν ἀλλ᾽ ἢ τοῦ μαθεῖν, τίς ἐστιν ὁ 
3» “ 

λανθάνων μιμητής. ὃ ταῦτα μυθολογήσαντα τὸν 
7 , Ν 

Δάφνιν οὐ δέκα μόνον ἄλλα ὁ φιλήματα, ἀλλὰ 
Ἄ, , ῇ “ Ν 

πάνυ πολλὰ κατεφίλησεν ἡ Χλόη" μικροῦ γὰρ 
3 κω 

καὶ τὰ αὐτὰ εἶπεν ἡ ᾿Ηχώ, καθάπερ μαρτυροῦσα 
Ψ 

ὅτι μηδὲν ἐψεύσατο. 
᾿ς Χ ᾽ Ψ 4 ς , 24. Θερμοτέρου δὲ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν γινο- 

“ ,ὔ - Δ 7 “-“ 

μένου τοῦ ἡλίου, οἷα τοῦ μὲν ἦρος πανομένου τοῦ 
7 7 - 7ὔ Χ 

δὲ θέρους ἀρχομένου, πάλιν αὐτοῖς ἐγίνοντο καιναὶ 
7 « “Ὁ 

τέρψεις καὶ θέρειοι. ὁ μὲν γὰρ ἐνήχετο ἐν τοῖς 
“- ““ “ ,] ς 

ποταμοῖς, ἡ δὲ ἐν ταῖς πηγαῖς ἐλούετο' ὁ μὲν 
ες ΠΑ ς ΄ὔ Ν Ν ;ὔ; «ς δὲ ὃ 

ἐσύριττεν ἀμίλλώμενος πρὸς τᾶς πίτυς, ἢ ὃὲ δὲ 
“ » “ 5: Ὁ) “ ᾿ 7 5 7 ’ὔ 

ταῖς ἀηδόσιν ἐρίζουσα. ἐθήρων ἀκρίδας λάλους, 

ΤΡ ᾷδουσαν --ἢ-- Πίτβοῃ. 2.Α καὶ Νύμ. «Ξ8.». Ἢ, 
“6 γ᾽ δ 90 ΒΙΟΠΑΥΒ : π155 μαθητής “4.80 ΚἈΚ, οἵ. 92 πῃ: 
Α ἀλλὰ : Ρᾳ ομρῦ 
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οἵ δῖ νἱγρῖη θϑδιῦν, 5η6 ἀαποδα.τοροῖπου ἢ {ΠῸ 
ΝΡ πα βαηρ ἴῃ οοηδοῦῦ ἢ {πΠ6 Μαβ65; θυΐ 
Πεαὰ το 411] τὰ]65, νυν θύῃ Υ 6 οὐ (οὐκ, θεοδιιϑα 
5Πη6 Ἰονεα νἱγρίηγ. ὰμ 8665 παῖ, ἃπαὰ [ὰκοβ 
οοοαϑίοη ἴο 6 ΔῆρτΥ αὖ {πΠῸ τηϑ]α, ἃπα ἴο δῆνΥ ΠΟΥ 
Τηλιϑῖο Ὀδοδιβα ἢ6 οουὰ ποὺ οοσηθ αὖ Πεὺ Ὀεϑδαίγυ. 
ὙΠογείογε ἢ βεπμαᾶβ ἃ τηϑάπθ85. δηοπρ ἔΠ6 ΘΠ ΡΠ σα 5 
ἃ πα σοαϊμογάβ, ἀπ ὑπον ἴῃ ἃ ἀδβρεγαῖθ ἥμισυν, κὸ 50 
ΤΏΔΠΥ ἀορβ ἃπα ψΟΪν 68, ἴσα ΠΘῚ 41} ἴο ρίθοθβ πὰ 
πη αθοιὺ ὑπθτη 411] ονοὺ Πς6 θαυ ΠοῚ γεΐ βἰπρίηρ 
᾿ἴππτὴ}5.:} Ὑπὸ Εν ἴῃ ΟὈβογνάποα οὗ ὑπ ΝΥΥΩΡἢ8 
Ὀατοα Πότ 411, ργθβουνίηρ ἴο ὑπ θιὴ 5.1}} ἘΠΕῚ τητος 
Ῥιοροσῖν, πα πον ὈΥ πη δνευ]δβῦηρ' βεηΐθηοθ ἃπΠα 
ἄξδοῦεε οἵ ἐπ Μαβεβ Ὀγθαῖῃα οὐ ἃ νοῖοθ. Απα πον 
ἰπηϊζαῦα 41} ἐπϊηρθ πον ἃ5 ὑπ6 τηϑὶα αἷα εΐοσο, {Π6 
Οοάα8, τηδη, οὐρῶηβ, θθαϑίβ. Ρδη Πίτηβο] {Ποὺ ἰμϊζαΐε 
ἴοο ἤθη ἢ μΗΪ]αγβ οα ἐπε ρῖρε ; ψνῇϊ ἢ θη ἢ6 ΠΘδΥ5 
Πα θοιηοοβ οαὖ πα Ὀδοῖπβ ἴο ρμοϑὲ ὀνοὺ Π6 τηοιηΐδίη8, 
ποῖ 50 το ἢ} ἴὸ οαἴοῃ πα ΠοΙὰ 5 ἴο πον ψῇηδΐ 
οἸαπαά δϑειηςα ἱτηϊξαΐου ἐπαὺ 15 ἐπαὺ ἢ6 ἢὰς σοὶ. ὙΠ θη 
Πρ Πη15 ἔππι5 πα το] Πὶ5 ἴα]6, Οἢ]οα. σᾶνε πη ποῖ 
ΟἾΪν ἴθη ΠΟΤῈ Κίβθϑθθβ θαῦ ᾿ππατη γα Ὁ]6. ΕῸν Εοθο 
58 16 ἰτηοϑδὺ ὑΠ6 ϑᾶτηθ, ἃ5 1 ἴο θδδν ἢΐτη νυ τΐπ685 ὑπαΐ 
ἢς αἰά ποὺ 116. 

294. Βυΐ πονν, ἤθη ἴΠ6 ὅ1ιη ο ΘΟ ΘΥΕΥῪ ΟδΔΥ ΤΠΟΤῸ 
Ὀαχπΐπρ, Π6 ϑρυϊηρ σοΐηρ οἷἵὖ Δ Πα ΒΕΙΤΏΤΠΘΙ ΘΟΙΆΪ 
ἴπ, ὕπδν γαῖα ἰηνί θα ἴοὸ πὸνν ἃ Πα ΒΌΤΏΤΗΠΘΥ Ρ]ΘΆΒΌΓΘ. 
Παρ πἶβ ἢ6 συνοπὶ ἴῃ ὑπὸ σίνευβ, ΟΠ]οο 556 θα πε ἴῃ 
πεῸ βρυίηρβ; πὲ ψ ἢ ἢἰ5. Ρὶρε οοπζεπαθα ψ ἢ ὑπς 
Ρίμθβ, 58η6 στ ΠΕῚ νοΐϊοα βἴσονε τη ὑπὸ πὶρη- 
ϑα1θ5. ϑοιηδίμηθβ ἔπον πυηῖοα ὑπ ρυαυΠηρ Ἰοσιι5[8, 
Βοπηθύϊηθα ὑπ ν οαΐομεα ὑΠ6 οΠΙΡίηρ ὙΎΔΒΒΠΟΡΡΕΘΙ5. 

1 {Ώ6Γ6 ἰβ ἃ Ῥᾷῃῃ ἴῃ ὑπο σθοὶς οἢ μέλη “105 δηᾶ μέλη 
“ἐβοηβ8.᾽ 

τό 
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ἐλάμβανον τέττιγας ἠχοῦντας: ἄνθη συνέλεγον, 
δένδρα συνέσειον, ὀπώρας συνήσθιον. ἤδη ποτὲ 
καὶ γυμνοὶ συγκατεκλίθησαν καὶ ἕν δέρμα αἰγὸς 
ἐπεσύραντο. καὶ ἐγένετο ἂν γυνὴ Χλόη ῥᾳδίως, 
εἰ μὴ Δάφνιν ἐτάραξε τὸ αἷμα. ἀμέλει καὶ δεδοι- 
κὼς μὴ νικηθῇ τὸν λογισμόν ποτε, πολλὰ γυμνοῦ- 
σθαι τὴν Χλόην οὐκ ἐπέτρεπεν: ὥστε ἐθαύμαζε 
μὲν ἡ Χλόη, τὴν δὲ αἰτίαν ἠδεῖτο πυνθάνεσθαι.3 

2. ᾿Εν τῷ θέρει τῷδε καὶ μνηστήρων πλῆθος 
ἦν περὶ τὴν Χλόην καὶ πολλοὶ πολλαχόθεν ἐφοί- 
των παρὰ τὸν Δρύαντα πολλὰ πρὸς γάμον 
αἰτοῦντες αὐτήν. καὶ οἱ μέν τι δῶρον ἔφερον, οἱ 
δὲ ἐπηγγέλλοντο μεγάλα. ἡ μὲν οὖν Νάπη ταῖς 
ἐλπίσιν ἐπαιρομένη συνεβούλευεν ἐκδιδόναι τὴν 
Χλόην, μηδὲ κατέχειν οἴκοι πρὸς πλέον τηλικαύ- 
τὴν ΠΥΜΗΝ ἣ τάχα μικρὸν ὕστερον νέμουσα 
ἄνδρα ποιήσεταί τίνα τῶν ποιμένων ἐπὶ μήλοις ἢ 
ῥόδοις, ἀλλ᾽ ἐκείνην τε ποιῆσαι δέσποιναν οἰκίας, 

καὶ αὑτοὺς πολλὰ λαβόντας ἰδίῳ φυλάττειν αὐτὰ 

καὶ γνησίῳ παιδίῳ: ἐγεγόνει δὲ αὐτοῖς ἄρρεν 
παιδίον οὐ πρὸ πολλοῦ τινος. 

ὋὉ δὲ Δρύας ποτὲ μὲν ἐθέλγετο τοῖς λεγομένοις 
(μείζονα γὰρ ἢ κατὰ ποιμαίνουσαν. κόρην δῶρα 
ὠνομάζετο παρ᾽ ἑκάστου), ποτὲ δὲ «ἐννοήσας:» ὡς 
κρείττων ἐστὶν ἡ παρθένος μνηστήρων γεωργῶν, 
καὶ ὡς, εἴ ποτε τοὺς ἀληθινοὺς γονέας εὕροι, 
μεγάλως αὐτοὺς εὐδαίμονας " ,θήσει, ἀνεβάλλετο 
τὴν ἀπόκρισιν καὶ εἷλκε “χρόνον ἐκ χρόνου, καὶ 
ἐν τῷ τέως ἀπεκέρδαινεν οὐκ τσ δῶρα. 

1 ρο Εἰ: γτη85 ἔσειον ἃ ἤσθιον 5. Ῥᾳ πυθέσθαι 9. ῬΡᾷ 
οὔ - -« ἐννοήσ.» ΗΐγΒοῆ. “4.Α αὐτὴν εὐδαίμονα ὃ αι ἤνεγκε 
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ΤῊΕΥ ραϊμογεα ἤοννευβ τορείμεοσ, ἰοσεῖπον ὑπὸ ν 5Πα κε 
1Πε ἔγϑεβ ἴον τη] ]ονν ἔσιιϊ5. Απα πον πα πεη {πε Ὺ 
ἴὰν δἰἷήβ ὈΥ ἰαβ σι ἃ σοαϊβκίη ἴο ὑπαῖν ΘΟΓΠΊΤΠΟΙ 
οονευϊεῖ. Εἰ συ ]οῦ ΟΠ]οῦδ ἴδο]θ. εϑϑοὺ ἔδοϊα ῃἰϑὶ 
ῬαΡ ἢ ηΐτὴ βαμρι 15. 1Π1π8 οορὶζαίϊο ἰουσιιθθεῖ. (γε 
νευϊταβ πὸ γαΐῖο 8] α πὰ πο 808 αἰτηονεγεῖαν 5666, 
ΟΥ̓ΘΡΙῸ αὖ πυάεαταῖαγ ΟΠ]οαΘ πομ Ρουτηϊβὶῖ, αποα ααϊάθτη 
τηϊγα θαΐϊογν ΟΠ]οῦ, 5εα σαιβαμη οἰτι5 βοϊβοϊξαυ! νου θαΐαγ. 

20. ΤΗδΐ βυπηστηευ (Ἤ]οε Πδα τηδπΥ βυϊξζουβ, πᾶ 
ΤΔΠΥ͂ ΟΔΠῚΘ ἔἸΌΤῚ ΤΠΔΠΥ͂ ρ΄δοθβ, Πα οᾶτηθ οἴζεπ, ἴο 
υγαβ, ἴο σε Πὶβ σοοάνν}}} ἕο πᾶνε ἤθσ. ϑοιηξε Ὀσουρῃξ 
{πεῖν σξβ δἰοπρ ἢ ὑπθπη, οὐ ὺβ ῬΥΟμἰβεα σγοαὺ 
τηδύξουβ 1 πον 5Ποιυ]α σε Πεσ. Νδρε ννὰβ ἐειηρεα 
ὈνΥ ΠΟΙ ΠορΘ, ἃπα θερδῃ ἴὸ ρεύβϑιιδάθ πη ὑπαὶ ἐπα 
ΒΡ] 5ῃουα θὲ Ῥεβίοννεα, ἀπα ἴο πσρὲ ἐμαὶ ἃ τηδϊα 
οὗ ΠΕΥ ἀρὰ 5Βῃοιυ]α ποῖ Ἰοηρεῦ θὲ Κερὺ αὖ Ποιηδ; ἔῸΓ 
ΠΟ Κπονβ μα Υ Οη6 ὑϊπη6 ΟΥ̓ ΟΥΠΕΥ 58η6 τηδὺ ποῦ 
ἔργ ἂἃπ ΔΡΡΙῈ οὐ ἃ τΌ056, ἃ5. 58η6 Κϑερβ {πε ἢδ]ά, τηδκε 
ΒΟΠῚ6. ὈΠΥγΟΥ ΠΥ ΠΡΟ ἃ τηδῃ ; ἃπα ἱὑπεγεΐογε ἰὑ 
γγὰβ θείου 5η6 ϑῃοια πον θὲ τηδᾶάς {πΠ6 ἄδτης οὗ 

᾿ ἃ Ποῦβα, ἃπα ὑπαὺ παν σεύϊηρ το Ὀν πεῖ, ἰδ. 
5Που]α θ6 ἰαϊα ἋΡ ον ὑπεὶγ οὐνῃ 50Π, ῸΥ οὗ Ἰαΐε ὑπο ν 
δα οι ἃ 101}]Υ Ἀογ. 

Βαΐ ᾿υγὰβ νγὰβ νϑιυϊοιβὶν αἴεοϊεα ἢ νυ Πὰΐ νν5 
βᾶϊα. ϑδοιηθίμτηθβ ἢῈ νγὰβ τεδαν ἴο σῖνε υγᾺγ : [ὉΓ 
δυθαῦευ σἱβῖβ ὑγεσα πᾶτηθα ἴο ἢΐπη ὈΥ Ἔνεύγοπα ἔθ θη 
βυϊτοα ννἹἢ ἃ Τυτὰ] ΟἿ], ἃ 5ΒΠορμοτάθθος. ϑομηθιϊπηε5 
αϑσαῖπ θ6 ἐπουρηῦ {πε τὰ ἀθβοσνεα θεΐζευ ἔπ θη ἴο 
θὲ τηδυτϊθα ἴο ἃ οἴοννῃ, ἀπ {μπαὺ ἴἢ ον 506. που] 
ἢπα Ποὺ ἔσιεα ραγοηΐβ 5ηΠ6 τηϊρηῦ τὰκ Πΐπηὶ ἃπα ἢϊς 
ἔαυαῖν ΠᾶρΡρυ. Ὑπεπ δ ἀδἔουβ Πἰς ἀπθνεῦ ἴοὸ ἐπε 
ὙΟΟΘΥ͂Β ἃΠα μυΐβ ἔπει οὐ ἔγοιη ἀἂν ἴὸ ἀδγ, ἃπᾶ ἴῃ 
186 ᾿ηξουῖπη ἢδ5 τηϑην ΡΥΘβθηἶϑ. 

ιός 
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ς Χ Ἁ “] “ “ Η μὲν δὴ μαθοῦσα λυπηρῶς πάνυ διῆγε, καὶ 
Ν -“ 

τὸν Δάφνιν ἐλάνθανεν ἐπὶ πολὺ λυπεῖν οὐ θέλουσα: 
ς Ν » Α ἃ δ. ΟΥ̓ , ᾿, 

ὡς δὲ ἐλιπάρει καὶ ἐνέκειτο πυνθανόμενος καὶ 
ω - Ἁ 

ἐλυπεῖτο μᾶλλον μὴ μανθάνων ἢ ἔμελλε μαθών, 
7 3 “ “-“ ᾿ , 

πάντα αὐτῷ διηγεῖται, τοὺς μνηστευομένους ὡς 
, 

πολλοὶ καὶ πλούσιοι, τοὺς λόγους οὃὺς ἡ Νάπη 
,] Χ Ν ΄ » ς » ᾽ 7 

σπεύδουσα πρὸς τὸν γάμον ἔλεγεν, ὡς οὐκ ἀπεί- 

πατο Δρύας, ἀλλ᾽ ὡς εἰς τὸν τρυγητὸν ἀναβέβλη- 
ς , ΄, ὦ ,ὔ ,ὔ 

ται. 20. ἔκφρων ἐπὶ τούτοις ὁ Δάφνις γίνεται 
Ν » , 7 » “ Α 

καὶ ἐδάκρυσε καθήμενος, ἀποθανεῖσθαι μηκέτι 
4 ἢ “ , Ν Ρ] 3 Χ Γ 

νεμούσης' Χλόης λέγων, καὶ οὐκ αὐτὸς μόνος, 
3 Ν Χ Β᾽ “ Ἁ “ , ἀλλὰ καὶ τὰ πρόβατα μετὰ τοιοῦτον ποιμένα. 

“. » Ὰ δ᾽ 7 Ν  . » ᾿ 

Εἶτα ἀνενεγκὼν ἐθάρρει, καὶ πείσειν ἐνενόει τὸν 
7 “- 7 Ἀ ᾽ Χ 

πατέρα, καὶ ἕνα τῶν μνωμένων αὑτὸν ἠρίθμει, καὶ 
“- ἃ Ν 

. πολὺ κρατήσειν ἤλπιζε τῶν ἄλλων. ἕν αὐτὸν 
» , ᾽ 3 ΄ 4 9 “ 

ἐτάραττεν: οὐκ ἦν Λάμων πλούσιος" 3 τοῦτο μόνον 
-“ Ν ’ὔ Ἁ ᾿] ᾽ ἠ οἶ 

αὐτοῦ τὴν ἐλπίδα λεπτὴν εἰργάζετο. ὅμως δὲ 
-“ ΄“ Α͂ Ἷ “, 

ἐδόκει μνᾶσθαι, καὶ τῇ Χλόῃ συνεδόκει. τῷ 
7 Χ “- ΨΌΪΝ ε ἀδὰ ἴς » -“ - 

Λάμωνι μὲν οὖν οὐδὲν ἐτόλμησεν εἰπεῖν, τῇ Μυρ- 
᾿ Ν “ ,Ἶ ᾿ Ψ ϑ ΄ "ὦ 

τάλῃ δὲ θαρρήσας καὶ τὸν ἔρωτα ἐμήνυσε καὶ 
“- ῇ Χ [οἱ 

περὶ τοῦ γάμου λόγους προσήνεγκεν. ἡ δὲ τῷ 
7, ΄ -ἢ ω “ ἐἄῳ, , Λάμωνι νύκτωρ ἐκοινώσατο. σκληρῶς δὲ ἐκείνου 

Ἁ Ψ ᾿] ΄ ΟΥ̓ ὃ 7 ᾽ τὴν ἔντευξιν ἐνεγκόντος, καὶ λοιδορήσαντος εἰ 

ΤΡ μενούσης 3.Α δαάϑ8 ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐλεύθερος εἰ καὶ πλούσιος 
(Ρργοῦ. ροββ ἔγοῃῃ 31) μόνον ΠΘΓ6 ΗΘΓΟἢ ; τη88 αἴξζου ἐλπ, 
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᾿ “ΨΥ σον 

ΒΟΟΚ ΠῚ, δὲ 356-360 

Ὑ Ππεη ΟἬΪοα οαῖηα ἴο {πΠ6 Κπονίθασε οἵ ἐπΠῖβ, 5Π6 
γνὰβ νΕΙῪ 586, πα ΠΙα 1Ὁ Ἰοησ ἴτοτ [λα ρ ἢ πῖ5. Ὀδοδιι86 
5Π6 ψου]α ποῖ σῖνε ἢΐπη ἃ οδιιϑα οἵ ουιεῖ. Βυΐ ἤδη 
ἢδ νγὰβ ᾿ππρογΐϊαπαΐθ 4πα πτρϑα ΠῸῚ ἴο [6}} τη ννῆδΐ 
ἐς τδὺΐου ννᾶβ, Δη6] βϑοιηθα ἴο 6 τηοτθ ὑγοιθ]εα 
ΏΘη Πα ησν 1ὖ ποῖ, πᾶπ Π6 5ῃοι]α ΡῈ ψῇἤβῃ ἢδς 
Κποὸν ἴἴ, ἔπ 6 πη, Ροοῦ ον], 5ηΠ6 το] Πίπη 4]], ἃ5 ννε}}] οἵ 
ἴῃ νγοοϑῦβ ὑπαῦ ΕΓῈ 50 την ἃ Πα 50 ΤἹΟἢ, ἃ5 οἵ {πε 
νγοτ5 Ὀγν ψνῃοἢ Νὰρε ἱποῖϊθα Ἴλγγαβ ἴο τ ΔΙῪΎ ΠΕΥΙ͂ 
ΒΡΘ αν, ἀπ ἤονν γγαβ μα ποὺ ἀδπηϊθα τ Βαϊ οἠἱν 
Πα ραΐ 1Ὁ οὔ ἴο πε νϊπἴασο. 26. ΠΡ Π 15 ἢ {ἢ 15 15 
αὖ ἰδ υνἱϊ᾽ 5 6η 4, πα 5ἰττησ ἄοννα πα ψερὺ Ὀἰζίευν, 
ἃ πα βαϊα ὑπαῦ 1 ΟἼ]οΘ σσεσα πὸ ἰοηροΥ ἴο 6 πα 5Π6 6 Ὁ 
ἢ Πίτη ἢ ννου]α α16, ἀπα ποὺ οπἱν Π6, θα 411 {πε 
ἤοοκϑ παῖ Ἰοϑὺ 80 ϑυνεεῦ ἃ 5Βῃ ρῆδσαθϑβ. 

ΑΥδου [15 ραββϑίοῃ λα ρ ἢ πῖβ οασὴθ ἴο Πτηβο]  ἀραὶπ 
ἃ πα ἴοοκ οουγαρε, ἐΠὶηκίηρσ' ἢ6 5Βῃοα]α ρούβϑαδάθ Π)γγὰβ 
ἴπ Πϊβ οὐ ὈΘ ΒΔ], ἀμα τοϑοϊνεα ἴο ρεὺ Πϊμη561} διηοηρ' 
ῃς νγοοϑὺβ νι πορα ὑμπαὺ ἢὶς ἀδβϑοῦῦ νου] 880 ΤῸΣ 
Βίτη, ““ οοτη ἴον γοιῖ θείζουβ.᾿ ΤΠΏΘΥῈ νγὰβ οὁπῈ {ῃϊηρ' 
ἐγου]εα τη νοῦ οἵ 411, ἀπα ὑπαῦ ννᾶβ, πὶ ἐδ 
Τάγὴο νὰ ποὺ τίοῃῆ. παῖ αἰϑῃθαγίεποα ἢΐτη, ὑμαῦ 
ΔΙαγοα Πῖβ ΠορῈ τπὰοῃ. Νονουῖῃο6 1655 1Ὁ βθοιηθα θαβὺ 
ὑπαῦ ἤδ. 5ῃοι]α οοτὴβ ἴῃ [Ὁ ἃ βυϊΐζου, ἀπ ὑπαῦ νγᾶβ 
ΟἸΪοΘ᾽ 5 βεηΐεπος ᾿ ἴοο. ΤῸ [ἀτηο Πα ἀαγϑῦ ποῦ νεπΐαγα 
ἴο 5ρ6ᾶκ, θαϊ ρμρὰϊ οὐ ἃ φοοα ἔδοθςα. ἃπα βροόκε ἴο 
Μυτνΐαϊθ, πα αἰά ποὺ ον 5ῆθνν Ποὺ ἢἰβ ἴονθ, θαΐ 
ἰαἸκοα ἴο Ποὺ οὗ τηδιυγίπρ ὑπΠ6 οἷ]. Απα ἴῃ {π6 
πἰσηϊ, ἤθη {πον ψετα ἰη θεὰ, 5η6 δοαπαϊηΐθα Τ᾿ ϑγηῸ 
νἢ 10. Βαυὺ [τὴο επίουζαϊηΐην ψνηὰὺ 5η6 βδ]α ἴῃ 
ὑπαῦ οαθ6 νῦν ΠαυβηΪγ, ἃπα οἤαϊησ ἤοὺ ὑπὰαῦ 586 
5Ποι]}] ΟΥ̓ΘΥ ἴο τηᾶϊκο ἃ τηαΐοῃ Ὀδύνγθεη ἃ β5ῃδρῃθυα᾿ 5 

1 νογαϊοί, 
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ΘΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕΚ 

Χ ! 4 Υ͂ ᾿ ΄ 5 παιδὶ θυγάτριον ποιμένων προξενεῖ μεγάλην ἐν 

τοῖς γνωρίσμασιν ἐπαγγελλομένῳ τύχην, ὃς αὐτοὺς 
Ψ Χ Ἁ }] 7 ᾿ ’ 7 Ν εὑρὼν τοὺς οἰκείους καὶ ἐλευθέρους θήσει καὶ 

, }] “' « ΄ Ν Ν 

δεσπότας ἀγρῶν μειζόνων, ἡ Μυρτάλη διὰ τὸν 

ἔρωτα φοβουμένη, μὴ τελέως ἀπελπίσας ὁ Δάφνις 
Ν “ 7 ““ Ν }] ΄“ 

τὸν γάμον τολμήσει τι θανατῶδες, ἄλλας αὐτῷ 

τῆς ἀντιρρήσεως αἰτίας ἀπήγγελλε: 

““Πένητές ἐσμεν, ὦ παῖ, καὶ δεόμεθα νύμφης 

φερούσης τι μᾶλλον « αἰτούσης:, οἱ δὲ πλούσιοι 
Ν ᾽ὔ ,ὔ ΄ » ΄ - 

καὶ πλουσίων νυμφίων δεόμενοι. ἴθι δή, πεῖσον 

Χλόην, ἡ δὲ τὸν πατέρα μηδὲν αἰτεῖν μέγα καὶ 
γαμεῖν. πάντως δέ που κἀκείνη φιλεῖ σε καὶ 

βούλεται συγκαθεύδειν πένητι καλῷ μᾶλλον ἢ 

πιθήκῳ πλουσίῳ." 21. Μυρτάλη μέν, οὔποτε 
, 4 Ἅὦ ΄ 

ἐλπίσασα Δρύαντα τούτοις συνθήσεσθαι μνη- 

στῆρας ἔχοντα πλουσιωτέρους ἴ, εὐπρεπῶς ῴετο 

παρητῆσθαι3 τὸν γάμον. 
Δάφνις δὲ οὐκ εἶχε μέμφεσθαι τὰ λελεγμένα, 

λειπόμενος δὲ πολὺ τῶν αἰτουμένων τὸ σύνηθες 

ἐρασταῖς πενομένοις ἔπραττεν, ἐδάκρυε καὶ τὰς 
᾿ 4 ο » , ΄ ς Ν ᾽ ω 4 Νύμφας αὖθις ἐκάλει βοηθούς. αἱ δὲ αὐτῷ καθεύ- 

δοντι νύκτωρ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐφίστανται σχήμασιν 
5 πε ᾿ κ᾿ » εὖ ς ᾿ ἐν οἷς καὶ πρότερον. ἔλεγε δὲ ἡ πρεσβυτάτη 

“ ἴω 

πάλιν: “Τάμου μὲν μέλει τῆς Χλόης ἄλλῳ θεῴ, 
᾿ 7 ΄ ς - ἃ ΄ δ ς 

δῶρα δέ σοι δώσομεν ἡμεῖς, ἃ θέλξει Δρύαντα. ἡ 
“- “- »» Ν 

ναῦς, ἡ τῶν Μηθυμναίων νεανίσκων, ἧς τὴν λύγον 

«ἣ αἰτούσ.-- Εἰ (Δταγοῦ ὈΥ 6ὄ.) 1 Ἁ -τάτους “ Α ΡΓ65, 
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ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 26-.27 

ἀδυρη ον ἀπ πο ἢ ἃ γουΐῃ ἃ5 Πθ, γῆοβα ἴοκοπβ αἸα 
ἄδοϊαγε πΐπι ἃ στοαὺ ἔοσΐαπε ἃπα οἵ Πρ εχίγδοίίοη, 
ἃ πα οπε ὑπαὶ 1 ἢἰβ στὰ ρᾶγεηῖβ σγεσα οαπα ψνου]Ἱὰ 
ποῦ οὔἷν τὰκ ὑπεπὶ ἔτεα θὰ ροββθϑβοῦβ οἵ ἰᾶΥΡῸΥ 
Ἰαπάβ, Μυσγίαϊθ, οοπβι θυησ ὑΠ6 Ρόνεῖ οἵ ἴονε, πὰ 
τπεγεΐογε ἔβξαγίηρ, 1 ἢ 5Βῃου !α αἰτοσοίμον ἀθβραὶν οἵ 
ὑῃθ τηϑυτῖαρσο, ἰοϑὺ ἢ6 βῃοι!α αἰζετηρὺ βοιηθιηρ 
ἼΡΟῚ ἢϊβ. [1{6, γεϊασηθα ἢϊπη ΟἾΠΕΥ οδιι565 πε πὶ 1 ἍΤη0 
Πεά, ἴο οοπίγδαϊοῦ : 
“Μν 50ῃ, »γὲ ἃγὰ θυΐ ρου, ἃπα Πᾶνε τηοσα ποϑα ἴο 

ἴδ κα ἃ Ὀγίαε ἐμαὶ ἀοθβ Ὀτγϊησ τι βου ἐ ῃΐησ ἔῃ 6 ὉΠ6 
ἐπαῦ ν1}} Πᾶνα το ἢ ἔγομη τ5. ΤΉδυ, ου ἐπε οΟΥΠΕΥ 
δά 6, ἀγὰ τίοἢ ἀπ 5 ἢ 5 Ιοὸῖκ ἔου τος Πυβθαπμά5. (τὸ 
ἔποι ἃπα ρεύβϑυαδάθ ΟἬ]οα, απα Ἰοὺ Ποὺ ρεύβιδάθ ΠΟΥ 
ἔαϊῃον, ὑμαΐ ἢδ 5}4}} 858 Κ πὸ σγϑαΐ τηδίζευ, δἀπα σῖνε 
γοῦ Πὶβ οΘοημβοηΐ ἴο τηᾶτυυ. ΕῸΥ, Οἡ ΤΥ [1ξδ6, 5Π6 ἰονῈβ8 
166 ἀδθασν, πα Πδα γαῦμευ ἃ ὑποιβαπα {ἰπη65 116 ἢ 
ἃ ῬΟΟΥ͂ ἃπα Παπάβοιηξ τηϑη {Π6η ἃ το ἢ τποηκογ. 27. 
Απαὰ ποὺν Μυγίαϊθ, πο δἜχρεοϊεα ὑπαὶ γγὰβ νου] 
ΠΟΥΟΙ οοηβοπῦ ἴο ὑμεβε {ὑπίηρθ θδοδιβα ἐῃθτῈ πὑγοτα 
τ ἢ ννοοοῦβ, ὑπουρηΐ 5η6 Πα ἤἥποϊ]ν ὄχουβοα ἕο Ἠϊπ 
{πεῖν τοξαβίησ οὗ [πε πηᾶυτίαρο. 
ΒΑΡ πἶ5 Κπὸνν ποῖ νυν δῦ ἴο βὰν ἀραϊηβὲ {Πϊ5, πα 50 

Ππαϊηρ Πἰτηβ6 1} ἴα ἐποιρὴ οὔ ἔγοιη νηὶ μΠῈ ἀεϑβίγεα, 
ἐπαῦ γΒ]ΟῊ 15 ἀϑὰ8] ἢ ἸΙονοὺβ ΠΟ ἅτ θορραγβ, ὑπαὶ 
Βε αϊά. ὙΠ ἔξατς ἢ ἰαπηεηἐθα ἢἰ5 οοπαϊζίοη, ἀπ 
ἀραὶῃ ἱτπηρ]οσθα ὑπ6 ΠΕΡ οὗ {πὸ Ν ρη5. Τῆδν 
ἈΡΡδαγεὰ ἴο ἢίπι ἱπ πΠ6 πίρῃξβ ἴῃ ἢἰβ 5θθν, ἴπ ἐμὲ 
ΒΆΤη 6. ἔοστη ἃπαὰ Παϊς ἃ5 Ὀϑίογσε, απ 506 {ὑπαὶ νγὰϑ 
εἰάἀδβϑὲ βροῖκε ἀραίῃ : “"δοῖηξδ οὔπεὺ οἵ ἐης οαβ ἰακεβ 
ἐπ οαγὰ ἀθοιὺ {Π6 τπὰσυγίηρ οἵ ΟἬ]οο, θὰ δ να 5Π4]] 
ἔτ η5})} {πΠδ6 ἢ οἱθ ψ ῃΐο ἢ Μ111 Θαϑ]ν τᾶ κε} 
ἢδν ξαῖμον γναβ. Τηαΐ ςῃϊρ οἵ {πες Μειμγιηπαθδμβ, 

1 Ὀγ]ησ ΟΥ̓ΘΓ, Ρδυβαδάβ. 
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ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΒ 

« , -- Ἂ ς , Χ 2 ΄ αἱ σαί ποτε αἶγες κατέφαγον, ἡμέρᾳ μὲν ἐκείνῃ 
μακρὰν τῆς γῆς ὑπηνέχθη πνεύματι: νυκτὸς δέ, 
πελαγίου ταράξαντος ἀνέμου τὴν θάλατταν, εἰς 
τὴν γῆν εἰς τὰς τῆς ἄκρας πέτρας ἐξεβράσθη. 

4 Ἂ ΟῚ ͵] Ω Ἧ ἴω ᾽ ᾽ “ 

αὕτη μὲν οὖν διεφθάρη καὶ πολλὰ τῶν ἐν αὐτῇ: 
7 ω “ ΄ 

βαλάντιον δὲ τρισχιλίων δρωχμῶν ὑπὸ τοῦ κύμα- 
τος ἀπεπτύσθη, καὶ κεῖται φυκίοις κεκαλυμμένον 

πλησίον δελφῖνος νεκροῦ, δι’ ὃν 1 οὐδεὶς οὐδὲ 
“- Ξ , Ν “ -“ , 

προσῆλθεν ὁδοιπόρος, τὸ δυσῶδες τῆς σηπεδόνος 
παρατρέχων. ἀλλὰ σὺ πρόσελθε καὶ προσελθὼν 
» “" ας. , , ς , “ , Ω 

ἀνελοῦ καὶ ἀνελόμενος δός. ἱκανόν σοι νῦν δόξαι 5 
μὴ πένητι’ χρόνῳ δὲ ὕστερον ἔσῃ καὶ πλούσιος." 

28, αἱ μὲν ταῦτα εἰποῦσαι τῇ νυκτὶ συναπῆλθον. 
[ἐ 

Γενομένης δὲ ἡμέρας ἀναπηδήσας ὁ Δάφνις 
περιχαρὴς ἤλαυνε ῥοίζῳ πολλῷ τὰς αἶγας εἰς τὴν ριχαρὴς ἤλαυνε ῥοίξῳ πολλῷ τὰς αἶγας εἰς τὴ 

λ ῇ , ,ὔ 

νομήν, καὶ τὴν Χλόην φιλήσας καὶ τὰς Νύμφας 

προσκυνήσας κατῆλθεν ἐπὶ θάλατταν, ὡς περι- 
͵ ΄ Ν ΒΝ “- ᾽ “ ράνασθαι θέλων, καὶ ἐπὶ τῆς ψάμμου, πλησίον 

ξ΄“ ΄“΄“ 3 ΟῚ δ “. Ν ,7ὔ 

τῆς κυματωγῆς ὅ ἐβάδιζε ζητῶν τὰς τρισχιλίας. 
" Ν' Υ̓ » χ ΄ Ψ ς Ἂς 
ἔμελλε δὲ ἄρα οὐ πολὺν κάματον ἕξειν: ὁ γὰρ 

δελφὶς οὐκ ἀγαθὸν ὀδωδὼς αὐτῷ προσέπιπτεν ἐρ- 
ριμμένος καὶ μυδῶν, οὗ τῇ σηπεδόνει καθάπερ 

΄ Ὁ “ ΄- Ν Χ ἡγεμόνι χρώμενος ὁδοῦ προσῆλθέ τε εὐθὺς καὶ τὰ 
΄ » Ἀ ς 7 Ν 7 Ψ ͵ 

φυκία ἀφελὼν εὑρίσκει τὸ βαλάντιον ἀργυρίου 
, “-“ ἈΝ ,7ὔ 

μεστόν. τοῦτο ἀνελόμενος καὶ εἰς τὴν πήραν 
- Χ ΄ 

ἐνθέμενος, οὐ πρόσθεν ἀπῆλθε, πρὶν τὰς Νύμφας 

ΤΑ οὐϊίβ δ ὃν ἃπα Πιὰ5 οὖν ἔογ οὐδ: 2 ΑἸτηγοῦ ΔΡΡΑΓΘΗΌΙΥ 
σε δεῖξαι θα κυματώδους γῆς 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 271-28 

ψγΠδη ἐῃν σοαῖβ Παα δαἴθῃ ΠῸῚ ο40]6, ὑμαὺ νεὺν (ἂν 
νγὰ5 ΟΔΙΥοα οΟἵ᾽ Ὀν ὑπὸ συμ ἔα μὰ Π6 5ῃ στε. 
Βαΐὺ ὑπαῦ πίρῃϊ ὑπογὸ ἀύόβθα ἃ ἰειηρθϑίμποιιβ 568 - πα 
ὑμαῦ ὈΪενν ἴο ὑῃ6 ἰαπα μὰ ἀδ5ηθα Ποὺ ἃραϊηδὺ {ῃ6 
ΤΌΘΚΒ. οὗ {Π6 ρῥγομηοηΐοσα ἢ ποτα 5η6 ρευβῆηθα σῇ 
τ 0ἢ οὗἉ ὑπαῦ ψνΒ]Οἢ ννὰβ ἴθ ἤοσ. Βαῦ {Π6 νγᾶνεβ οδβὺ 
ἪΡ ἃ Ρυϊ86 ἴῃ. ψ ῃ]Οἢ ὑπεῦθ ἀταὲ ἰῆγσεθ ὑπουβαπα 
αἀγδοῆτηδβ, ἃπαὰ ὑπαῦ ποι 5Π8]}0 πα οονεσεα ψἢ 
οὐδε αι ὈΥ ἃ αἀεδαὰ ἀοΙρῆϊη, ΠΘΔΥ γῇ ]ο ἢ ΠΟ 
ῬΑΒΒΘΏΡΘΥ ΘΟΠ165, ὃ ἔπ Π5 ἉΠΟΙΠ ΘΙ ὙΡΔΥ 85 ἔαϑὺ ἃ5. ΠῈ 
οδἂπ, ἀοἰοβεϊηρ [Π6 βἴθῃοῃ οἵ πε τοϊύπρ 5. Βαυΐ 
αἋο ποι τηὰκα παρε ὑπιύῃου, ἴακα τὖ, ἀπ οἷνε τὖ ἴο 
υγὰβ. Απα ἰεὐ τ ϑυΐδοθ ὑμαῦ πον ποὺ τὺ ποῖ 
ΡΟΟΥ, ἃπα Πουθα του ἴῃ ἐἰσηθ ἕπου 5Π8}Ὁ θὲ τὶ ἢ. 28, 
ΤΠϊ5. ΒΡοκθη, ἔπαυ ρᾶββθα ανγὰν ἰορεῦμου τὶ ἐπε 
ΠΙΡΉΪ. 

10 ννὰβ πον ἀγ, «πα [λὰρῇῃ πη15 ἰδαρὶ οιὖ' οἵ Ὀεα ἃς 
[Ὰ}] οὗ ἸΟῪ ἃ5 ἢῖ5. ἤδαγὺ οου]αὰ Πο]ά, ἀπα Πυγγὶθα ἢΐ5 
ϑοαΐβ, νυ το ἢ νυν ϑυ Πηρ, το {πΠῸ ἤδθ]α ; ἃπα δου 
ἢς Πδᾶ Κἰβϑθα ΟἼ]οα ἀπα δάουεα ὑπῸ Νγιρἢ5, ἴο ἐπα 
8688 ἢδ 9685, τη κίησ ἃ5 1 {παῦ τηογπίηρ Πα δᾶ ἃ 
τη ἴο θεάδνν Ὠϊτηβο]  νν ἢ 5θα-ναΐεσ. Απα νναϊκίηρ 
ὑπευα ἀροπ {πε στάνοὶ, πϑὰῦ ὑπ6 ᾿ἰπῸ οὗ {ΠῸ Ἔχουυβίοη 
δ ηα Ὀτεακίησ οἵ ὑπΠῸ ψψᾶνεβ, ἢς Ἰοοκεα ἴον. ἢϊ5 ἴἢτεε 
ὑπουβαπα ἀγδοῆτηαβ. ΒΒ βοοὸὴ ἢς ἰουαπα δ 5Πο0]4 
ποῦ θὲ Ραΐ ἴο το ἰάθρουγ. ΕὸΥ {πΠῸ βἴθποῃ οἵ ἐπε 
ἀοΙρῃΐη Πα γϑϑομθα ἢΐϊη ἃ5 ἢε ἰὰν οαβὺ ΠΡ ἃΠα ννὰβ 
τού πρ ΠΡΟῸῚ ὑπΠῈ 5]40Ὀ0Υ βδὰπα. δ πεπ ἢῈ Πδὰ σοῦ 
ὑπαῦ βοεπὺ ἴον ἢἰβ σιιϊάθ, ἢδ οᾶτηθ ΠΡ Ργθβεμν ἴο ἐπα 
Ρίαοθ, ἀπα γσειπονίηρ ὑΠ6 οὐ56, ἔοι πα ὑΠῸ Ριγβα [Ὁ]] οὗ 
5 νου. Ηδ ἴοοκ [Ὁ ἊρΡ ἃπα ρμεΐ 1ὖ ᾿ηἴο Π]5 ΒΟ.ῚΡ ; γεῦ 
γνγεπὺ ποῦ ἀνγᾶν {1} νυ! Ἰογα] ἀδνοίίοη πα Πα Ὀ] οὶ 

1 ρρα-νγνϑρϑῆ, 
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ΠΑΡΗΝΙ5 ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

εὐφημῆσαι καὶ αὐτὴν τὴν θάλατταν' καίπερ γὰρ 

αἰπόλος ὦν, ἤδη καὶ τὴν θάλατταν ἐνόμιζε τῆς γῆς 

γλυκυτέραν, ὡς εἰς τὸν γάμον αὐτῷ τὸν Χλόης 

συλλαμβάνουσαν. 

29, Εἰλημμένος δὲ τῶν τρισχιλίων οὐκέτ᾽ 

ἔμελλεν, ἀλλ᾽, ὡς πάντων ἀνθρώπων πλουσιώ- 

τατος, οὐ μόνον τῶν ἐκεῖ Ὑεέρχῶνι αὐτίκα ἐλθὼν 

μρε ει: τὴν Χλόην διηγεῖται αὐτῇ τὸ ὄναρ, δείκνυσι 

τὸ βαλάντιον, κελεύει τὰς ἀγέλας ἰμέγη ξόκιν ἔστ᾽ 

ἂν ἐπανέλθη, καὶ συντείνας σοβεῖ παρὰ τὸν 

Δρύαντα. καὶ εὑρὼν πυρούς τινας ἁλωνοτρι- 

βοῦντα μετὰ τῆς Νάπης, πάνυ θρασὺν ἐμβάλλει 

λόγον Περὶ χρίου, “Ἐμοὶ δὸς Χλόην γυναῖκα. 

ἐγον καὶ συρίττειν οἶδα καλῶς καὶ κλᾶν ἄμπελον 

καὶ φυτὰ κατορύττειν." οἶδα καὶ γῆν ἀροῦν καὶ 

λικμῆσαι πρὸς ἄνεμον, ἀγέλην δὲ ὅπως νέμω 

μάρτυς Χλόη: πεντήκοντα αἶγας παραλαβὼν 

διπλασίονας πεποίηκα: ἔθρεψα καὶ τράγους 

βεηγδκους καὶ καλούς: πρότερον δὲ ἀλλοτρίοις 

τὰς ΠΛΡΩΙ ὑπεβάλλομεν. ἀλλὰ καὶ νέος εἰμὶ 

καὶ γείτων τ ἄμεμπτος: καί με ἔθρεψεν αἴξ, 

ὡς Χλόην οἷς. τοσοῦτον δὲ τῶν ἄλλων ραν 

οὐδὲ δώροις ΑΚ ΑΕΗ ἐκεῖνοι δώσουσιν αἶγας 

καὶ πρόβατα καὶ ζεῦγος ψωραλέων βοῶν καὶ 

σῖτον μηδὲ ἀλεκτορίδας θρέψαι δυνάμενον, παρ᾽ 

ΠΑ -τερος 2.Α κορύσσειν 

[ντ. 



ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 28.299 

1Π6 ΝΎΤΩΡΗ5 πα {Πδ νεΥῪ 568; ἔου. ὑποιρὴ Βε ννὰβ ἃ 
Κααρεὺ οἵ ροαῖβ, γεῦ μῈ νγὰβ πον ΟὈ]ρΘα ἴο {Π6 568, 
Δηα δα ἃ ϑννδεοῖεσ 56 η86 οἵ ὑπμαῦ ἴθεπ ἴῃς ]8π4, 
Ὀεδοδαβα τ Πδα ῥγομηοΐθα Πίτη ἴο τηϑυγυ (]οα. 

29. ΤῊι5 Βανὶπρ' σοὐ ἢϊ5 ἤἤγσεε ὑπουβαπα ἀγϑοἤχηδβ, 
Βα τηϑδᾶθ ῃῸ ΙΟΠΡῸΙ 5ἴδυ, αὐ ἃ5 1 πον ἢῈ ψεσα ποῖ 
οὨΪν ΤΟ ΠΟΥ ὑπθπ ΔηΥ οἵ {πε οἰοννηβ ὑπαῦ αἀννοὶῦ ὑΠε γα 
Ραδ ἔπθὴ ΔΠΥ τὴᾶπ ἰμαὺ ἰτοὰ οἢ {πε οτοιπα, ἢ6 
Βαβίθηβ ἴο (ἢΪοο, {6115 μδὺ ἢἰβ ἀγϑϑτη, βδῆθνγβ. Ποὺ {Π6 

ΟΡαΪ86, ἃπα 45 ΠΟΙ Ιοοκ ἴο ἢὶ5. ἤοοϊκϑβ {1}}] ἢ6 σοϊὴββ 
ἀσαῖθ. ΤΠδη 5 γοϊοῃίηρ ἃπαὰ ἐγ πρ Δ]οηρ, Π6 
Ὀυβὺ]ος πῃ κα ἃ ἰογτὰ ἀροὴ γγαβ, ὑγοση ἢ6 ὑπεῃ 
ἔουπα ἢ Νὰρε αὖ πε ὑῃυεϑῃϊηρ- ρου, ἅπα οἢ. ἃ 
βυαθάξεῃ {αὶ καα ναῦν ὈΟΪαΪν ἀθοὰὺΐδ ὑΠ6 τηϑυυγίηρ οὗ 
ΟὨΪοα : “Οἴνε πα (ἬΪοα ἴο τὴν νΐθ. Εον 1 οδῃ Ρ]ΑΥ 
ἤπεὶγ οα ἔπε ρῥὶρε, 1 οἂπ οαὐ {π6 νίπεβ, ἃπᾶ 1 οδῃ 
Ρἰδηὺ ἔπε. Νοὺ 81ὴ 1 ἱρπούαηῦ ἤον ἃπα θη {Π6 
στουπά 5 ἰο ὈῈ Ρ]ουρηςα, οὐ πον ὑπ οὐ ἰ5 το θῈ 
νη πουνοα ἃπα ἔδηπδα Ὀγν {πε ννὶπα. Βυΐ πον 1 Κϑαρ 
ἃ πα σονεῖῃ ἤοοκβ, ΟἜ]οα οδη 16}. ΕἸ 5Πε-ροαῖβ 1 
Πα οἵ τὴν ἔαΐμδν [ἅγηο ; 1 ἢᾶνα τηδ46 ἔῇθῖὴ ἃ8 τη ΠΥ͂ 
ΤηΟΥ6 πα ἀουθ]οα ὑπῈ πυροῦ. Βεϑίάθϑ, 1 ἢδνε 
Ὀτουρηῦ ἊΡ φΌΟαΙΪν, ΡΓΟΡΕΥ Ππε-ροαΐβ ; θυ θὰβ δου, 
γα ννεηΐ ΤῸΥ δὰ ρ5 ἴο οὔμει τηθη᾽8. Μουύξονεὺυ, ἴ 8} ἃ 
γουπρ᾽ Τη8, ὙΟΙ ΠΟΙΡΉΡΟΌΣ ἴοο, ἃπα ὁπ ἐμαῦ γοὰ 
οαπηοῦ ὑνὶῦ ἴῃ πΠ6 θείῃ στ ἀηγίμίηρ. Απάα, 
Γαγίμον, Πα ἃ σοαῦ ἴο τὴν Πυγ86 ἃ5 γοῦν ΟἾ]ος Πδὰ 
ἃ 5ῆδερ. ϑ΄ποε ἴῃ ἴπεβε [ πᾶνε σοὺ π6 βἴαγῇ πᾶ 
ουϊροπα οὔμουβ, ποῖ Πϑὺ ἴῃ οἹβῦβ. 5Π4}}  θὈῈ ἀὴγ ψ 1 
ὈεΠϊπα ἔπε. ἼΠπαν τηᾶν οἵναε γοὰ ὑῃς βογαρ- 6 Πα 
οὗ ἃ 5118}} ἤοοκ οἵ 556 86)}0 ἃπα ροαῦβ, ἃ γ8508] ρδὶν οἵ 
ΟΧΘΙ, ἃΠα 50 ΤΟ ἢ ΟΟΥ ἃ5 βοδηΐ γ}1}} βεῦνε ἴο Κθαρ 
{πΠ6 εῆβ. Βυΐ {τῸΠ’}Ὶ τηθ, ἰἴοὸκ γοὰ ἤεγθ, ἴῆγεα 
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5 “ δὲ ζὸ {Ὁ “ , ῇ » “-“ ἐμοῦ δὲ αἵδε ' ὑμῖν τρισχίλιαι. μόνον ἴστω τοῦτο 
, ᾿ ἐκ ὐέτκς Ὧ}} Δι} 1.85 Ψ ᾿ μηδείς, μὴ Λάμων αὐτὸς οὑμὸς πατήρ. ἅμα τε 

7 

ἐδίδου καὶ περιβαλὼν κατεφίλει. 
2 “ , “ 

80. Οἱ δὲ παρ᾽ ἐλπίδα ἰδόντες τοσοῦτον 
2 ΄ “{}» ΄ . , Ἁ ἀργύριον, αὐτίκα τε δώσειν ἐπηγγέλλοντο τὴν 

, Χ “ ς “ μ᾽ 7 

Χλόην καὶ πείσειν ὑπισχνοῦντο τὸν Λάμωνα. 
ς Ν Ἁ 4 Ν “ 7 Ρ] [ο͵ ͵ὔ ἡ μὲν δὴ Νάπη μετὰ τοῦ Δάφνιδος αὐτοῦ μένουσα 

Ν “- “ ᾿ , 

περιήλαυνε τὰς βοῦς καὶ τοῖς τριβείοις " κατειργά- 
ς " Ν 

ζετο τὸν στάχυν: ὁ δὲ Δρύας θησαυρίσας τὸ 
, μ᾽ Ρ̓ 

βαλάντιον ἔνθα ἀπέκειτο τὰ γνωρίσματα, ταχὺς 
δ αὐ ας ΄ὕ ᾿ ᾿ 7 5. “Ὁ » 

τὴν πρὸς" Λάμωνα καὶ τὴν Μυρτάλην ἐφέρετο 
“Ὁ “Ὁ 

μέλλων παρ᾽ αὐτῶν, τὸ καινότατον, μνᾶσθαι 
,ὔ “ νυμφίον. εὑρὼν δὲ κἀκείνους κριθία ὁ μετροῦντας 

᾽ Ν “ “ ᾽ » πΠἸΉὴ3Ὰ » 

οὐ πρὸ πολλοῦ λελικμημένα, ἀθύμως τε ἔχοντας 

ὅτι μικροῦ δεῖν ὀλιγώτερα ἣν τῶν καταβλη- 
᾽ 

θέντων σπερμάτων, ἐπ᾽ ἐκείνοις μὲν παρεμυθή- 
«ς κα : Μ᾽ 

σατο κοινὴν ὁμολογήσας αἰτίαν ὃ γεγονέναι παντα- 
“ 7 5 -“ ΄ Ν ,ὦ 

χοῦ, τὸν δὲ Δάφνιν ἡτεῖτο Χ λόῃ, καὶ ἔλεγεν ὅτι 
Ν ῇ “- ,ὔ πολλὰ ἄλλων διδόντων οὐδὲν παρ᾽ αὐτῶν λήψεται, 

“ , Π » θ δ} “ 2 ὃ Ψ' ΑΝ 

μᾶλλον δέ τιῦ οἴκοθεν αὐτοῖς ἐπιδώσει: συντετρά- 
Ν Ἂ , -“ φθαιῖ γὰρ ἀλλήλοις, κἀν τῷ νέμειν συνῆφθαι 

“ Ἁ φιλίᾳ ῥαδίως λυθῆναι μὴ δυναμένῃ: ἤδη δὲ καὶ 
᾿] ’ « Χ 

ἡλικίαν ἔχειν ὡς καθεύδειν μετ᾽ ἀλλήλων. ὁ μὲν 
““ "4 - “ ων , 

ταῦτα καὶ ἔτι πλείω ἔλεγεν, οἷα τοῦ πεῖσαι λέγων 
10 Ψ, Ν 9 ῇ 

ἄθλον ἔχων τᾶς “ τρισχιλίας. 

ΤᾺ οἷμἱῦβ Ρ οἰηϊύβ ὑμῖν 5.80 17: τη88 τριβίοις : ππρ. 
τριβόλοις 5 τὴν πρὸς ἢ (80. ὁδὸν): Α τὸν πρὸς : Ραᾳ παρὰ τὸν 
4 ΘἢΪν Ποτο: ΥὙ11]].. κριθίδια 5.Α ἔτι, Ὀαῦ κοινὴ αἰτία 15 
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ΒΟΟΚ ΠῚ, 88 99.830 

ἐπουβαπα ἀγαοῆνηαβ. Ο]ν ἰεῦ ποροάν Κποὸνν οἵ {ἢ]5, 
ΠΟ, ποῦ 80 ΤπΠ0 ἢ ἃ5 τὴν [απο [ἄσηο. ὙΠ παῖ, 
6 σάνε ἰὑ ἰηΐο ἢϊβ Παπα, εὐ θγασθα ἰγγαβ, δηα 
Κιββθα Πΐμη. 

90. ΤΠον, θη ὑπεαν δἂνν 500} ὃδη πποχροοϊοα 
ΒΌση Οὗ τηοπαν, σνυιϊῃοιῦΐ ἀθἰὰν Ρῥγομθοα ἢ ΟἼ]ος 
ἃπα ἴο Ῥγοοασα [ἀτηο 5 οοηβοηΐ. Νὰρε ἐπογεῖοσε 
βίαγεα ποτα τ λα Ρ ἢ πὶβ ἀπα ἄἀτοόνε ΠῸῚ οχεπ ἀροιυΐ 
16 ἢἤοονυ ἴο ὕγεαὰκ {πη6 δὰγβ ΕΙῪ 51Π18}} πη 5]}1}0 
οαὐΐ {πΠ6 σγαῖη, ψ Ὁ ἢ ποὺ ΠυταΪα βεὺ νι ἢ ΘΠ} βἴομθϑ. 
Βυΐ ἰυγαβ, Βανῖηρ Θὰ  Θ}]γ ἸαἸά ἀρ ὑΠ6 Ρυγβε οὗ 51] νῈν 
ἴῃ ὑῃαῖ ρίαοε πογα {Π6 ἰοκοπβ οἵ ΟἸΪοα ψετα Κορί, 
ΤηΔ 65. νὰν Ργαβθηθν ἴο [τη ἃπὰ Μίγτίαϊθ οἢ ἃ 
βίσα 6 Θὐτὰ Πα, ἴο νοῦ ὑπ ἴον ἃ θυ θρυόοιη. ΤΠ θτη 
Βα Τϑαπα ἃ τηθαβϑασῖηρ' θαυ] ον παν ν πη θα, ἃπα το ἢ 
ἀε]εοῖεα Ρεοδσβε ἐπαῦ γϑὰῦ ἐπε φχοιηα Πδα ϑοΆγο ον 
τεϑίογεα πεῖ ὑπεὶν βεθα. γγὰβ ρυΐ ἴῃ ἴο οομηξογὺ 
ἐμεῖὰ οοπῃοογηΐηρ ἐμαΐ, Αἰ γυτϊηρ Ὁ νγὰβ ἃ ΘΟΠΊΤΏΘΙ 
οαπ56,} ἃπα ἐπαὺ Ἔνευυννῆοσα ἢδ τηδὺ νυνὶ {Π6 β8Πη6 
ΟΥΥ ; ἃπα ὑπδπ ἃ5Κ5 ὑποὶγ ροοὰ ψ}}} ὑπαὺ 1 ΡΠ 18 
5ῃοι ]α την ΟἾΪοο, ἃπα ἰοϊά ὑποπ νι Π8] ὑπαὶ 
ΔΙΤΠΟῸΡΉ οἴμοῖς αἸὰ οὔδυ ῃΐπη στοαὶ τηδεΐεῦβ, γεὶ οὗ 
ὑπ πὴ πὲ νου] ἴακα ποϊῃϊηρ,, παν, γαῦπου 6 νου] οἷνα 
ὑμθπ βοιηθυναῦ ἔογ ἢΐτη : ““ΕῸΓ,᾿ ααοίῃ ἢ, “ὑῃδῪ 
Βᾶνε υἷἱπ Ὀγοὰ τρ τορσεῖπου, ἅμα ὈΥ Κοορίηρ ἔῃ δὴν 
ἤοοκ5 τορεῖμου ἴῃ {Π6 ἤθ] 45 ἀγα σγουνῃ ἴὸ 50 ἀθὰγ ἃ 
Ἰονε ἃ5 8 ποὺ δαϑβϑύ ἴο θὲ αἰἰββοϊνεα, ἃπα πον {Π6Ὺ ἃ1Ὸ 
οὗ ϑοἢ ἃπ ἃρδ ἃ5 βᾶγ8 πον πηὰν ρῸ ἴο θεα τορεῖμου. 
ΤῊ βαϊὰ υγὰβ ἃπα τη ἢ πόσα, Ὀδοδιθα ἔον ἐῃ6 ἔδε 
οὗ "ἷς ογταΐογυν ἴο ἔπε πηλυυϊασο ἢς Πα αὖ ποῖης ἔῃ γδα 
τποιυϑαπα ἀγδοἢ 85. ᾽ 

ὈΓΟΌ. ἃ Ῥγον ΡῸ ὅῬᾳ τό. [ἴτη5Β8 συντέθραπται δπα 
συνῆπται 8. ὍΠ φιλία δηα δυναμένη 9.Α οτηϊῖβ 

1 ρᾷ56. 
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« 7] 

Ο δὲ Λάμων μήτε πενίαν ἔτι προβάλλεσθαι 
δυνάμενος (αὐτοὶ γὰρ οὐχ ὑπερηφάνουν), μήτε 
«ς , , » Χ ς ἰοὺ Ν ,᾿ ἡλικίαν Δάφνιδος (ἤδη γὰρ μειράκιον ἢν), τὸ μὲν 
3 θὲ ἠδ᾽ ἃ ἢ 2 ,, “ , ἢ Ἀ ἀληθὲς οὐδ᾽ ὡς 1 ἐξηγόρευσεν, ὅτι κρείττων ἐστὶ 
τοιούτου γάμου: χρόνον δὲ σιωπήσας ὀλίγον 

“ Ά οὕτως ἀπεκρίνατο 531. “ Δίκαια ποιεῖτε τοὺς 
“- “ , 7 

γείτονας προτιμῶντες τῶν ξένων καὶ πενίας 
- - Ὕ " , ε “, 

ἀγαθῆς πλοῦτον μὴ νομίζοντες κρείττονα. ὁ [ἰὰν 
“ Ὄ “ ζ ᾿ 

ὑμᾶς καὶ αἱ Νύμφαι ἀντὶ τῶνδε φιλήσειαν." ἐγὼ 
Ἂ “ Ά 

δὲ σπεύδω μὲν καὶ αὐτὸς τὸν γάμον τοῦτον. καὶ 
δ 7 2 Ἢ ῇ Ἃ ῇ Ν 

γὰρ ἂν μαινοίμην εἰ μὴ γέρων τεῦ ὧν ἤδη καὶ 
, Ὑ 

χειρὸς εἰς τὰ ἔργα περιττοτέρας δεόμενος, ᾧμην “" 
Χ Χ ς τ , - ΕΣ ῇ 

καὶ τὸν ὑμέτερον οἶκον φίλον προσλαβεῖν ἀγαθόν 
7 , Ν μὴ , Χ 

τί μέγα' περισπούδαστος δὲ καὶ Χλόη, καλὴ 
νὰν Ἐ 7, , Ν ΄ ᾿ Ἔ. κα ἈΠ καὶ ὡραία κόρη καὶ πάντα ἀγαθή. δοῦλος δὲ ὧν 

᾿Ὶ , » “ἅμ 2 ““ ͵7ὔ » Ν “-“ Ν 

οὐδενός εἰμι τῶν ἐμῶν κύριος, ἀλλὰ δεῖ τὸν 
, ἰφὶ “Ἂ 7] δεσπότην μανθάνοντα ταῦτα συγχωρεῖν. φέρε 

ἣ: , ᾿ ΄ ἢ Χ ἢ 
οὖν, ἀναβαλώμεθα τὸν γάμον εἰς τὸ μετόπωρον. 

΄ Ἂ ς 

ἀφίξεσθαι τότε λέγουσιν αὐτὸν οἱ παραγινόμενοι 
“Ὁ 7 ΄ ͵ Ἁ 

πρὸς ἡμᾶς ἐξ ἄστεος. τότε ἔσονται ἀνὴρ καὶ 
“ » 7’ 

γυνή: νῦν δὲ φιλείτωσαν ἀλλήλους ὡς ἀδελφοί. 
, ον ΄7 “ , 

ἴσθι μόνον, ὦ Δρύα, τοσοῦτον: σπεύδεις περὶ 
-“ἅμ “ ΡΣ] τ ᾿ἣ "-“ 

μειράκιον κρεῖττον ἡμῶν. ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν 
εἰ , , }] Ν νὰ » ῇ "» ἐφίλησέ τε αὐτὸν καὶ ὥρεξε ποτόν, ἤδη μεσὴμ- 

͵7 ἈΝ 7 ͵ Ν 

βρίας ἀκμαζούσης, καὶ προὔπεμψε μέχρι τινὸς 
, 

φιλοφρονούμενος πάντα. 

ΤΡ ὅλως 2 Ατηγοῦ ρϑῦι. ὠφελήσειαν θρο Οουχ. 
(ΑἸανοῦ Ὀν θιη.): ΑΡΒ εἰ μὴ γέροντες : ὕ1Π] ἡμιγέρων τε 

4 ρ0 Οὐαν. (ΑἸ. ὈΥ 61}.) : Π158 ὡς μὴ 5.Α φιλησάτωσαν 
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ΒΒ ειυ 

ΒΟΟΚ ΠΙ, 88 30.-.31] 

Απα πον [πη οου]αὰ πὸ ἰοΠΡῈΣ ορίεηα ρονουῖν 
(ἴον. ΟΠ] οε᾽ 5 ραγεηΐβ ὑμϑιηβεῖνοβ 14 ποὺ αἰβάδίη ἢΐβ 
Ἰοννη6 85), ΠΟΥ γεὺῦ [ΡΠ πῖβ 5 ἃρὲ (Ὁ Πδ νγὰβ ΘΟ] 8 
ἴο Π΄ῖβ. ἤονγεσν γουΐῃ). Τῆδαὺ ᾿ἱπάθθα ψ ῃ]ο ἢ ἐγουθ]οα 
τη, ἃπα γεὺ μῈ ννοῦα ποῖ 88 80, νγὰβ [Π18, ΠϑΙΠΘΙΥ 
ὑπαῦ [ΡΠ πῖ5 ννὰβ οἵ ΠΊρηοΥ τηϑυὶῦ ὑπ θη ΘΌ6ἢ ἃ τηδΐοἢ 
σου σαϊδ τῖΠ8]. Βυῦ ΔΘ ἃ ϑῃογί 51|]|6ησθ, Π6 
τεϊασ πο α τη {15 Δηβνευ : 91. “Υἵἴου αὁ νΕ}}] ἴο ρτε- 
ἔξ γοῦμ ΠΕΙΡΉ θΟΙΒ ἴο γα ρ 5, Πα ποῦ ἴο δϑίθετη 
τίοπος θεΐζευ ὑπθη Ποποϑὺ ρονεγΐγυ. Ρᾶῃ ἂπα {πε 
ΝΥΡη5 θὲ φοοα ἴο γοι ἴον {η15. πᾶ 1 [ὉΓ τὴν 
Ραῦΐ ἀο ποῖ αὖ 411] Βίπαθυ {15 τηϑυτῖαρο. [Ὁ ΨΕΓΕ 
ΤΠ 655 ἴῃ Τη6 ὙΠῸ 8: ΠΟῪ ἃποϊθηῦ ἃ πα νναηΐ ΤῊΔΗΥ͂ 
Παπᾶβ ἴο τὴῦ αδιγ νου, 11 5 Ποιὰ] ποὺ {πῖηκ ἰὑ ἃ 
ϑγοδῦ ἃ πα. ἀθβίγαθ]α σοοα ἴο Ἰοῖπ ἴο τὴῈ {πε δ πα- 
5Π10 ἃπα ]}]}4πὸ6 οὗ γοῦν ἴϑυην. Βεβίαθβ, Οἢ]οα 15 
Βοιρηΐῦ Δἰζου ὈΥ νΕΥῪ τηϑην, ἃ αἰν τηδ]α πα αἰτορεῖμεῦ 
οἵ Ποποδϑὺ τπϑ πο 5 8Ππ4 ὈΕμανίουσ. Βαΐ Ὀεοδαβε 1 
ἃ ΟΗΪγ ἃ βευναηΐ, 8π4 ποὺ ὑπ6 Ἰογστὰ οἵ δηγιπῃίηρ 1 
Βᾶνο, ἰὖ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΤΥ ἰογα ἃ Πα τηδϑίθυ 5Που]α Ὀ6 
ἀοαααϊηϊοα τ ἢ {Π15, ὑπαῦ ΠῈ ΤηδΥ ρῖνε ἢὶβ οοπβθηΐ 
πππ' τὐ τὸ, τῆξπ, ἰδοὺ ὃ5 ἄστει ἴό, ῥυῖ ΟἹ 1Π6 
νυ εααϊηρ' {11 ὑπ6 παχὺ δαΐσσηη. ποθ ὑπὰῦ 86 ἴο 
οομη6 ἔοι ὑΠ6 οἷζγ ἴο τι5, [611] 8 ὑπαῦ ἢδ ψ}}} {πε η 
θὲ βεσθ. Τπθη ὑπδν 518}} θ6. πῆδῃ ἃπα νψἱΐθ, πα ἴῃ 
ὑΠ6 τηϑδη {ἴπηα ἰδοῦ ὑπϑῖὴ ἰονε ἰκὸ οἰϑῦευ πα Ὀγούπμου. 
Υεῦ Κπονν ὑΠ|5, θυγαὰβ ; ὑπΠ6 γουηρ τηὰπ ποι ἃγῦ ἴπ 
ΒΌΘἢ Παβῖα ἀπα δαύπϑϑῦ δθοιΐ ἰ5 αν θαύζου ὑπ θη α15.᾽ 
Απμα [πὴ Πανίπρ ὑππι5 ΒΡΟΚα δ θγασθα ᾿γγὰβ ἃπὰ 
Κἰβοθα Πίτη, ἀπ τηϑθ Πίτη οἷὺ ἀπ ατίηὶς νι ἢ τη 
ὙΠ6Π ΠΟΥ Ὁ νγὰβ ποὺ αὖ Πρ ποοπ, ἃπα ροοίηρ' 8] οηρ, 
ἢ Πΐπη ρμᾶγὺ οἵ Πὶβ νγὰν ἰγεαΐθα ἢΐτη ἃἰτορ ΠΥ 
Κιπαϊν. 
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82. Ὁ! δὲ Δρύας, οὐ παρέργως ἀκούσας τὸν ὕ- 
“ ,ὔ ᾽ 

στερον λόγον τοῦ Λάμωνος, ἐφρόντιζε βαδίζων καθ 
γεν ἢ Φ ς , 3 , ΕΣ πο τοςς 14. 

αὑτὸν ὅστις ὁ Δάφνις: “τράφη μὲν ὑπο αἰγὸς, 
« 7 ἴω » ἃ Ἂν ἈΝ ᾽ Ἁ ᾽ Ν 

ὡς κηδομένων θεῶν, ἔστι δὲ καλὸς καὶ οὐδὲν ἐοικὼς 
“ ͵ Ν σιμῷ γέροντι καὶ μαδώσῃ γυναικί, εὐπόρησε δὲ 

Ν ͵ὔ “ 9 3 Ἵ, .} ᾿] Ἁ »Μ καὶ τρισχιλίων, ὅσον οὐδὲ ἀχράδων εἰκὸς ἔχειν 
οὶ “ 7 ΄ 

αἰπόλον. ἄρα καὶ τοῦτον ἐξέθηκέ τις ὡς Χλόην; 

ρα καὶ τοῦτον εὗρε Λάμων, ὡς ἐκείνην ἐγώ; 

ρα καὶ γνωρίσματα ὅμοια παρέκειτο τοῖς εὑρε- 
"-" “-“ “- 7 

θεῖσιν ὑπ᾽ ἐμοῦ; ἐὰν ταῦτα οὕτως, ὦ δέσποτα 
7ὔ 

Πὰν καὶ Νύμφαι φίλαι, τάχα οὗτος τοὺς ἰδίους 
ς ΝῚ ς 7] Ἁ ““ ᾿ Ρ] 4 2᾽ 

εὑρὼν εὑρήσει τι καὶ τῶν Χλόης ἀπορρήτων. 
“ -“ ο “ 

Τοιαῦτα μὲν πρὸς αὑτὸν ἐφρόντιζε καὶ ὠνειρο- 

πόλει μέχρι τῆς ἅλω, ἐλθὼν δὲ ἐκεῖ καὶ τὸν 
Ἔ: 

Δάφνιν μετέωρον πρὸς τὴν ἀκοὴν καταλαβών, 

ἀνέρρωσέ τε γαμβρὸν προσαγορεύσας, καὶ τῷ 

8. ἐπαγγέλλεται, 
7 » ς }] Ν Ρ] 7 “ Ἀ 

δεξιάν τε ἔδωκεν, ὡς οὐδενὸς ἐσομένης, ὅτε μὴ 
ς 

Δάφνιδος, Χλόης. 

88, Θᾶττον οὖν νοήματος μηδὲν πιὼν μηδὲ 

᾽ὔ Χ 7 7 

μετοπώρῳ τοὺς γάμους θύσειν 

Ν Χ ἃ ’ Ψ Ἀ ς Ὁ 

φαγὼν παρὰ τὴν Χλόην κατέδραμε, καὶ εὑρὼν 
77 Ν “ , 

αὐτὴν ἀμέλγουσαν καὶ τυροποιοῦσαν, τὸν τε γάμον 
ΕῚ , Ν ῳ - Ν Ἁ 

εὐηγγελίζετο καὶ ὡς γυναῖκα λοιπὸν μὴ λαν- 
΄ 7ὔ Ὑ- ΄, π , " 

θάνων κατεφίλει καὶ ἐκοινώνει τοῦ πόνου. ἤμελγε 
Χ » Ὰ Ν ΄ 5 7 Ν Ὁ 

μὲν εἰς γαυλοὺς τὸ γάλα, ἐνεπήγνυ δὲ ταρσοῖς 

.Α δανίηρ ἰοῦ ἃ ρᾶρθ 16. ποῦ ἃνϑ]8}}16 {1} 4. ὅ “Ἐδ 
πηρ : Τη55 ὅσων 8 “0 ΕἸΒΠΟΥ : τη85 θήσειν 
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92. Βυΐ ἴυγαβ ἢδα ποῖ Πϑαγὰ {πε ἰαϑῦ ννογ5 οἵ [ἅγηο 
ΟἾΪΥ ἃ5 ἃ οἰιαῦ ; ἀπ ὑπουθίοσα ἃ5. 6 ψαἸκεα δἱοηρ 
ἢ 6 Δηχίοι ᾽ν πα αγ α οἵ ᾿ϊτηβο "ἢ νηοὸ ΠΑ ΡἢΠ5 5Που]α 
με: “Ηδ νὰβ βϑιοκὶθα ᾿ἰπάθθα ἃπα πυϊβοα ὑρΡ ὈΥῪ ἃ 
ϑοαῖΐ, ἃ5 1 τπΠ6 ρῥγονίάθποε οἵ πε (ἀοαβ Πδὰ ἀρροϊπίεα 
ἰῦ 5οθ. Βαΐ Πε᾿ 5 οἵ ἃ ϑυνεεῖ δπα Ὀδϑα Ὁ] ἀϑρεοῖ, ἃπαὰ 
πο ψῃϊ {πΚὸ εἰπαὺ ὑπαὶ Παὺ-ποβεα οἱα ἔει]ονν οὐ {πὸ 
θα!αραῖε οἰά ψοιηδῃ. Ηε Πδ5 θεϑίάδϑ ἴῆσεε ἐπουβαπα 
αἀγδοῆτηαβ, πα οπῈ νου] βοάγοοὶν θα] ανε ὑμαὺ ἃ 
ϑσοαῖμογα 5Πῃου]α ἤανε 50 τηϑην ΡΘδΥ5 ἴῃ ἰδ ῬΡοΟββ ϑϑίοῃ. 
Απα Πὰ5 βουηεθοαν Ἔχροβϑα ἢϊμῃ ἴοο ἃ5 γν6Ὲ]}} ἃ5. (ἢ]οε ἢ 
Δ Πα τγὰβ Ὁ Γι στηοἾ 5 ουίαπα ἴο ἤπα Ἠϊΐπ ἃ5 Ὁ ννὰβ τηΐπ 6 
ἴο ἥπα που ὃ Απα ννὰβ Π6 {ὑγτηστηθα ἀρ ψ ἢ σπο ἢ {κὸ 
ἰοΚο η5 ἃ5 ὑγετῈ θα πα Ὀγ πη ὃ 1 115 6 80, Ο τηϊρηΐν 
Ῥαπ, Ο γε θεϊονεα Νυτηρῇ5, Ὁ τὰν θῈ6 ὑπαὺ δ ἢαν- 
ἱπο' ἔα πα Πϊβ οὐ ρα ηΐβ τὰν ἤπα ουὖ Ξοιηοτῃϊηρ οὗ 
ΟἩΪοε᾿ 5 βϑθογεὺ ἴοο "Ὁ 

ΤΉ 686 τηορίηρ' ἐπουρηϊθ ἢῈ Πα ἴῃ ἢϊβ τηϊηα, δπα 
γγὰ5 'π ἃ αἀὐδᾶμη πρ ἴο {πεῸ ἥοου. Ὑὐθηῃ ἢθ6 οδμηθ 
ὑπδτθ, ἢ ἔα πα ΠΡ ἢπὶ5 ἐχρεούϊπρ πα ρΡγϊοκίησ ὑΡ 
Πῖβ δανβ [Ὁ 1 ὍπηΟ᾽5 ΔΉ ευ. “Ηδ81]1], 5οη,᾿᾿ αποίῃ Πα, 
“ΟΠ]οο᾽ 5 Πυϑραπα,᾽ ἀπὰ Ρτομηΐβθα τη ὑπδυ 5ῃου]ά 
6 τηϑυγὶβα ἴῃ {Π6 δαΐατηηῃ ; ἔπη οἰνίπρ' τη Πἰβ τἱρὴηΐ 
Βδᾶπα,, ἀββαγεα ἢϊπ οἡ ἢ 5 ΘΗΝ ἐμαὲ Ομοα 5βου!]ὰ θ6ε 
να ἴο ποροαν θεὲ 1) ΡΠ η15. 

99. Πεγαίονε υἱοῦ δαϊηρ' οΥ̓ΩΥΙηΚίηρ,, ΘῈΣ 
ὑπδπ ἐπουρηὺ με ἢϊες ἴο ΟΠ]ος, ἤπας ΠΕῚ δὖ Ποὺ τ]κ- 
ἱπρ ἀπ ΠΟΘΙ οἤθοβα- τη κίηρ, ἃπα {Ὁ]}}] οὗ ἸΟΥ Ὀγΐηρϑ 
Πδὺ ὑπ ἁππιποϊαἰτίοη οὗἩ ὕΠ6 τηϑυυϊαρθ, ἃπα ΡΥ ϑθηθν 
θερᾶῃ ἴο Κίββ Πϑὺ, ποῖ ἃ5. θθΐογε Ὀγν βύβα! ἢ ἴπ ἃ ΘΟΥ̓ ΠΟΥ 
οἵ πὸ ὑνη!ρηῦ, θὰ ἃ5. ἢἰβ ψἱε ὑΠπεποδθξογννασα, πα 
ἴοοκ ἀροη Πίτη ρᾶγτὺ οἵ Πεὺ ἰάθουσ. Ηδ ᾿εὶρεα ἢεν 
αθοσὺ 6 τἹἸ κὶπρ- 41}, 6 ρα ΠΕῚ οἤδοϑοβ ἰηΐο {πε 
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. ᾿ ΄ 2 - ΄ Ἁ 
τοὺς τυρούς, προσέβαλλε ταῖς μητράσι τοὺς 
5 ν. Ἁ 3 ἫΝ “Ἁ ἃ 2 Ἑ "Α 

ἄρνας καὶ τοὺς ἐρίφους. καλῶς δὲ ἐχόντων τού- 

των, ἀπελούσαντο, ἐνέφαγον, ἐνέπιον,, περιήεσαν 

ζητοῦντες ὀπώραν ἀκμάζουσαν. 

Ἦν δὲ ἀφθονία πολλὴ διὰ τὸ τῆς ὥρας πάμ- 

φορον, πολλαὶ μὲν ἀχράδες, πολλαὶ δὲ ὄχναιυ, 
Ν Ἄ, “ Ν Χ » ῇ 7 Χ πολλὰ δὲ μῆλα, τὰ μὲν ἤδη πεπτωκότα κάτω, τὰ 

Χ δ, 3. τὶ τὲ “ Ν ΣΝ [ρ [ὶ » 7 δὲ ἔτε ἐπὶ τῶν φυτῶν, τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εὐωδέ- 
ΧΝ Ἔρος “- {ὃ εἰ θέ Ν Χ στερα, τὰ ἐπὶ τῶν κλάδων εὐανθέστερα, τὰ μὲν 

τς πὰ 2 [ο Ἄ, Ἁ ἢ Ν ) ͵ὔ οἷον οἶνος ἀπῶζε, τὰ δὲ οἷον χρυσὸς ἀπέλαμπε. 
7 ν : μία μηλέα τετρύγητο καὶ οὔτε καρπὸν εἶχεν οὔτε 
νΑ ΧΝ 7 Ὃ ς ἣν, ν. ἃ φύλλον: γυμνοὶ πάντες ἦσαν οἱ κλάδοι. καὶ ν 
“ 2 "4 2 ᾽ ““ “Ὁ Μ 3 , μῆλον ἐπέτετο, ἐν αὐτοῖς «τοῖς; ἄκροις ἀκρότατον, 
4 Ν Ν Ν ““ κι Ἁ Ε] ὔ 

μέγα καὶ καλὸν καὶ τῶν πολλῶν τὴν εὐωδίαν 
δ. Δ ᾿ πὸ ς “Ὁ » θ ““ Ἃ 9 ἐνίκα μόνον. ἔδεισεν ὁ τρυγῶν ἀνελθεῖν ἢ 
ἠμέλησε καθελεῖν: τάχα δὲ καὶ ἐφυλάττετο «τὸ!» 

Χ “ : [οὶ ΄ 
καλὸν μῆλον ἐρωτικῷ ποιμένι. 

-“ Χ “ ᾿ ες 

84, Τοῦτο τὸ μῆλον ὡς εἶδεν ὁ Δάφνις, ὥρμα 
“-“ ΄ Ψ, 

τρυγᾶν ἀνελθών, καὶ Χλόης κωλυούσης ὃ ἡἠμέ- 
“Ὁ “ἊὉ Ν 

λησεν. ἡ μὲν ἀμεληθεῖσα, ὀργισθεῖσα ὁ πρὸς τὰς 

ἀγέλας ἀπήει" 5 Δάφνις δὲ ἀναδραμὼν ἐξίκετο" 

ὁ δῶρον Χλόῃ Ν 7 Ὰ ͵ 
«καὶ! τρυγῆσας καὶ κομίσας 

λόγον τοιόνδε εἶπεν ὠργισμένῃ: “Ὦ παρθένε, 
[᾿ ἈΝ - » 4 7, Ν Χ 

τοῦτο τὸ μῆλον ἔφυσαν ὧραι καλαί, καὶ φυτὸν 
τ Υ ΄ ἐν Χ δὲ Ψ Ἵ 

καλὸν ἔθρεψε πεπαίνοντος ἡλίου καὶ ἐτήρησε 

τ ρΟῸ "ἢ : τη85 ἔπιον -τοῖ» Ἢ που ΟΝ Ρ᾽ θη: 
Β καὶ --τὸξ 61], 8. Ὁ κωμούσης Δ ρ0 δομδθῇ: ἢ188 
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ΡΓ6 55, 50 Κ| 6 ὑπθ ἰδ Κίηβ ἃπα ἰῃθ6 Κιάβ. Απαὰ 
ψΠΘη 81} ννὰβ ἀοπο ὑΠ6Υ ννὰ5η θα ὑποϑιηβεῖνοβ, θαῦ ἀπα 
ἀσαπκ ὑπεὶν Η1], ἀπα ννεηῦ ἴο Ἰοοῖὶς [ῸΣ τηϑ]]ονν ἔπαϊ5. 

Απά αὖ ὑμαῦ {ἴπηα ὑπετα νγὰβ παρα ρ]εηΐν θεοδιδβα 1 
νγὰβ ὑπ βθᾶβοῃ ἴοι αἰτηοϑὺ 4]. ΤΉΘΥΘ σεσὲ ἀραπάδηοα 
οἵ Ῥεαῦβ, δθυπάδηοθ οἵ ἃρρῖεβ. ϑόοπηθ. νγεῈ ΠΟΥ 
ΓΆΠ|.6ὴ ἴο πθ ογουμηά, βοιὴθ ὑγεα Παηρίησ ὁἢ {πε 
ἔγεθβ. Τῆοβα οὴ ὑῃ6 ογοιπα Πα ἃ βϑυνεείευ βοβηῦΐ, 
ἴποβθα οὐ πε ὈοιρῊ5 ἃ βϑυνεοῖου ὈΪ5η. Τῆοβα Πδά 
πε ἤγαρυΆποΥ οἵ νῖπθ, ἴπε86 μα πε ἢἤδρυδπου οὗ 
ϑ5ο]4ά. Τότε ϑἰοοα οπὲ δΔρρὶε-ἰσεε ὑπαῦ Πα 41}} 1{5 
ΡΡΙ65 ρυ]εα ; 411 ὑπῈ Ὀουρὴ5 ὑγεῦα πον ὈᾶΓ6, ἃΠα 
παν Πα ποϑιῦμοὺ ἔγαϊδ ΠΟΥ ἰθανεβ, θα οαΪν ὑπ γα ννᾶ5 
9Π6 ΔΡΡΙῈ ἐπαὺ ϑυσιιηρ ΠΡΟῸΠ {Π6 νΕΥῪ ἴορ οἵ {πε βρῖτε 
οὗ {Π6 ἔγδε ; ἃ σγεαῦ οπῈ ἰδ νγὰβ 8Ππ4 νεὺῪ Ὀδδαθα], 
ἃ: Πα 50 ἢ δ5. Ὀγ ἰΐβ γάσγε ἃ πα το ἢ 516}}] νγοι]α 810 Πη6 
οὐΐάο την ἱοσοῖμευ. [ᾧ 5ῃου]α βθοῖὴ ὑπαῦ Πα ὑμπδῦ 
ϑαϊμογεα ῃε τοϑὺ νγὰβ αἴγαια ἴο οἱ 80 ΠΙρἢ, ΟΥ̓ 
ΟΑΥΘα ποὺ ἴο οοπῆθα Ὀγ ἰᾧ. Απα ρεγαάνεηΐασε ὑπαῦ 
ΘΧοϑ ]δηὗ ἈΡΡΙ6 ννὰβ γεβϑευνεα [ῸΣ ἃ 5Βῃθρῃεσα ῃδὺ νγὰϑβ 
ἴῃ Ιονε. 

94. ηεη ΠᾶρΠηἷς 5ὰνν 10, ἢς τηδηὐ]δα ἴο ΡῈ ἂὲ ἰΐ, 
8ΔΠα νγὰβ8 θυ ψ 1] ἴο οἴ {πΠ6 ἰγθθ, ποὺ νου] Πα 
ἢθᾶν ΟἾΪοα ἐουθαϊηρ τη. Βαΐ 5Π6, ρεγοαίνηρ ΠΟΥ 
ἰηξογαϊούοη5 πορ]θοϊεά, τηϑάθ ἴῃ ΔΠΡΕΥ ἰοννᾶτα5 ὑπΠῸ 
ἤοοκβ. ᾿άρἢηἷβ σοῦ ἃρ ἰπΐο ὑπε ἰγεα, ἃπα σοῖς ἴο 
1Π6 ρἷδοθ, δηα ρυ]]τῖησ ἰδ Ὀγουρηὺ ἰδ το ΟΠ]οθ. Τὸ 
ΠΟΙ, ἃ85 85η6 βϑῃονεᾶ ΠῸὺΡΓ ΔΗΡΕΥ ἃραϊηθδὺ ἰὑπδῦ 
δανεπΐαγο, ἢς ππ5 ΒΡΟΚΕ : “ ϑ'ινεεῦ τηδία, [δἰγ 5 ΆβῸ 5 
Ὀεροῦ ὑπὶ5. ἀρρῖὶε, ἀπᾶ ἃ φροοῦϊν ἔγϑα Ὀγοιρηΐ τ ἃρ ; 
ἴδ νγὰβ τἱροπθα Ὀγ ὑπ Ῥϑδιηβ οἵ ἴπθὸ ϑὅη πᾶ ρτε- 
Βουν α Ὀγ {Πῃ6 οἂγε ἃπα Κίπαμθββ οἵ Εογΐαπθ. ΝΟΥ 

ὁρμηθεῖσα 5.50 ΚΜ: τὴϑ5 ἀπῆλθε 6. ρ0 ΚΜ ͵|: τη88 ἐξίκετο 
τρυγῆσαι κ. κομίσαι δια καὶ αἴΐον Χλόῃ 
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τύχη. καὶ οὐκ ἔμελλον αὐτὸ καταλιπεῖν ὀφθαλ- 
μοὺς ἔχων, ἵνα πέσῃ χαμαὶ καὶ ἢ ποίμνιον αὐτὸ 
πατήσῃ νεμόμενον, ἢ ἑρπετὸν φαρμάξῃ συρόμενον, 
ἢ χρόνος δαπανήσῃ ἐ ἐκεῖ μένον, ̓  βλεπόμενον, ἐπαι- 
νούμενον. τοῦτο ᾿Αφροδίτη κάλλους ἔλαβεν 
ἄθλον, τοῦτο ἐγὼ σοὶ δίδωμι, νικητήριον. ὁμοίως 5 
ἔχομεν «καὶ δ ἐκείνης καὶ ὁ σὸς μάρτυρες" ὃ 
ἐκεῖνος ἦν ποιμήν, αἰπόλος ἐγώ." ταῦτα εἰπὼν 
ἐντίθησι τοῖς κόλποις, ἡ δὲ ἐγγὺς γενόμενον κατε- 
φίλησεν. ὥστε ὁ Δάφνις οὐ μετέγνω τολμήσας 
ἀνελθεῖν εἰς τοσοῦτον ὕψος" ἔλαβε γὰρ κρεῖττον 
καὶ “ΠΝ μήλου φίλημα. 

1 ἐκεῖ μένον 50 ἢ : Τ55 κείμενον, Ὀπῦ ὑϊτηθ6 ἀδβύγουϑβ Ὁ οῃ ὕΠ6 
τη 5.ᾳ ὁμοίους δπα ὁμοίως- 8. β0 ὶ (ΑἸηγοῦ ὈΥ δπι.): 
Πη55 τοὺς σοὺς μάρτυρας Ὀγ-« Θ΄. ζΟ]]Ον Πρ; 1085 οἵ καὶ ὁ ἐκείνης 
ὈΥ Πδρίορυ. 
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ΒΟΟΚ ΠΙ, 8 34 

τηϊρηὐ 1 εὖ 1 ἀΙοπα 50 Ἰοπρ' ἃ5 1 ἢδα {ῃδβ8ε εἜγεβ, [εϑὺ 
Εἰ ὺ 1 5ΒΠου]α [8}] ἴο {π6 σγοιπα ἃπα βοὴ οὗ {6 
οαὐ!]ε ἃ5 πεν ἔεεα β5ῃοι]α ἰγεδα ἀροὸπ ἰὉ ΟΥ̓ ΒΟΙηΘ 
ογεερίηρ ὑΠίηρ ρμοΐβοη Ὁ, ΟΥὁ εἶδα ἰὉ βῃοι!α βἴἂυ αἱοῦϊ 
ἔου τἶταα ἴο 5001} νυ ἢ1]6 ννε οηἱν ἰΙοὸκ αὖ ἃπα ργαῖβε ἴὖ. 
γεπαβ, ἴον {Πε6 νἱοΐουυ οἵ ἤοὺ Ὀδααῦν, οαυυ θα ἀνα ΠῸ 
ΟΥΠΟΥ ῥυΐζε ; [1 σῖνε ἔπδ6 {πῖ5 ὑΠ6 ρδίτηαγυ ἢ οἵ {ῃϊπ6. 
ΕῸΥ νγὰ ἀγα αἰἶκθ,  ὑπαῖ νιΐπμθβα ἴῃ Ὀδδυΐν πα ἢα 
ὑπαῦ υυἱζπεβϑθα ἤαυβ. Ῥδυγὶβ νγὰβ Βαϊ ἃ Βῃ6ρῃθσα ΠΡΟ᾿ 
Ι4ἀ, ἃπα 1 δὴ ἃ ροδϊμεια ἴπ {πΠῸὶ ΠΆΡΡΥ ἤεὶάβ οἵ 
ΜυΌΠεπα." ὙΠ ὑμαὺ, μα ρΡαΐ ἰὉ ἰηΐο ΠΕΥ ὈΟΒΟΠῚ, 
ἃ πα ΟἾΪοα ΡαΠ]ΠἸηρ' τη ἴο ΠΟΥ Κίββεα ἢ. Απα 80 
Πρ πὶβ τερεπίβα ἢΐμπ ποὺ οἵ [πΠ6 Ὀοϊάπθ85 ἴο οἰ τὴ 
50 ΠΙρῊ ἃ ἔσεβ. Εὸν ἢ τεϑοοϊνϑα ἃ Κι85 ἔτουη ΠΟΙ ΤΏΟΥῈ 
ΡΓεοΐουβ ὑΠπθη ἃ σοϊάθῃ ἃρρὶε. 

Ἐ ῬΕΙ͂ΖΟ. 

ΤΗΕ. ΕΝῸ ΟΕ ΤῊΕΒΕ ΤῊΗΙΕῸ ΒΟΟΚ 
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Α ΒΌΜΜΑΒΥ ΟΕ ΤΗΝ ΕΟΠΆΤΗ ΒΟΟΚ 

Α ΡΕΙ ΠΟΥ ΒΕΆΥΑΝΤ 07 [απο 5 ὄγίηρβ τυογὰ ἐλαί ἐλεῖν ἰογὰ 

γυομίά δε ἱμόγο σροοάϊλίῳ. Α44 ρίἰθαδαπέ ραγάθη 15 ρἰϑαδαπέϊῳ 

αἀοδογιδοά. 1}.ἀηιο, Παρ μυῖα, απὰ Ολίοος παῖδ αἰΐ ἐμῖηρς 

ποθ. [ιαριρὶδ 6 πογάδηιαη ὁροῖίδ ἐμ6 σαγάθη ἰο φγουοῖο 

ἐλ ἰογὰ ἀραϊηϑί 1Ἁ,αηῖο, τοῖο μαα ἀθηὶοα (ίοο ἦηι ἨιανΥΊαρο. 

Ταηῖο ἰαηιοηίς ἀξ ἐπ6 πϑαὶ ἀαψ. ιιάγοηνιδ ἐθαοίθς ἠΐηι 

λον ἴδ πιᾶψ ἐδοαρθ ἐδ ἀηρὸῦ. Δοίμζιο, ἐμοὶγ ψοιης 

πιαδίογ, οοηῖθ5 βγοεί, νοὐϊῃ Θπαίδο, ἠδ ραγαδὶίοθ. «Α5ίψίι 

φγοηιῖδες ἰο ὀαοῖδ6 ἔδθηι (07 {6 σαγάθη απ ργοσιγ ἐποῖν 

ραγάοη ἤγοηι ἠΐδ ξαίμονυ. Οπαίλο ἐδ ἰαΐθη υἱέ, Τ)αρ]ηῖδ. 

Τϊοπηδορἤαηπος ἐμ6 ἰογά, τυϊῆ Πὶδ γυῖ[6 Οἰεαγίδέα, σΟΉι165 

ἀονυη. Ανιοπροί οἶμον ἐξέηιρ5 5665 ἐ{ι6 σοαίϑδ, Ὁ0Π6ΥῈ λθ βδϑαῦϑ 

Ταρληῖς ἠδ πιιδῖο, απᾶὰὶ αἰΐ αὐἀηιῖγε λὶδ ατί 9 ρὶρῖπξ. 

απαίλο δερς 97 Δ45ἰψίμα ἰλαΐ ᾿6: φπαν ΘαΥΤΝ Τ)αρἠηὶς αἰοτὰς 

γυϊδι Πᾶνα ἰο ἐλ6 οἱέῳ, απὰ οδέαϊηδ τέ. Ἐπιάτγοηνις ἤδατγς τέ, 

ἀπά ἰοἰϊς Τ)αρἤηῖδ. [1Γαριο, ἐπιινικῖηρ ἐξ τυαϑ ποῖὺ ἐΐηιο, ἐεἰ ἐς 

Πϊοπηδορήαηες ἐδ6 τυλοίε δίονῳ, λον Πλαρἠηῖδ τυας ῥοιιπά, 

λοῖν ὑγοιρλέ ρ. Ηδ απὰ Οἰεαγιδία οοποιογίηο ἐΐι6 ἐμῖης 

οαγεξεῖίῃ, ἐλιον πα ἐλαὶ Τλαρἠνιῖδ ἐδ ἐπεῖν ϑθη. Τλογοίοτε 

ἐλθῳ τϑοοῖυθ ἠῖπι τυϊί σγέαί 70, απὰ Πϊοπῃδορίαπο5 ἐοἐἰ5 

186 



πα υτν ἄν τ ψυυνυν.ς“-. " 

Α ΒΌΜΜΑΕΒΥ ΟΕ ΤῊΒ ΕΟΌΠΕΤΗ ΒΟΟΚ 

ἐπε γδαδοη τυοδῃ ἤδ δαροδεὰ ἀΐηι. κε σοιπίγῃ ἤδίοτυς 

οοηι6 ἔπ ἰο σταίμίαίε. (ἰκίοο ἴπ ἐπο ᾿πίογίηι σογερίαϊπ5 ἐδπαΐ 

Ἰ)αρἠπῖς μας ἤογροί ἤεγσ. διε 5 δίοίθη απ σαγγιϑα αἸϑας 

ὃν Τ,απιρὶδ. [1)αρἠπὶδ ἰαηιθηές ὃψ ἠϊηιδοῖ 5 Οπαΐλο ἄδατο 

ἀΐηι, τόδομος (λίοο, απὰ ἐς τϑοοιυθὰ ἰο ἔαυοιν. γ ας 

ἐΐδη ἐοἰἰ5 (μίοε᾽ 5 σίογῃ. Ηδϑν ἐμϑῃ ἐαΐο ἰο ἐΐδ οἱΐῳ ἴοο. 

7 ογῈ αὐ α δαπηιεί Μεραοίος οΓ Μέψέίθηθ ογυπς ἤδὺ {07 

ἀξ ἀαιρἠΐογ. Απα ἐδε τυρααϊηρ ἐς ἐθρέ τη ἐΐθ οοιιιίτῃ. 
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ΛΟΓῸΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 

1. κων δέ τις ἐκ τῆς Μυτιλήνης ὁμόδουλος 
[φ ᾿ δ “ » » Ν “ 

τοῦ Λάμωνος ἤγγειλεν, ὅτι ὀλίγον πρὸ τοῦ τρυγη- 
“ ς , » ὔ , ᾽ Ἁ 

τοῦ ὁ δεσπότης ἀφίξεται μαθησόμενος μή τι τοὺς 
“-“ 7 

ἀγροὺς ὁ τῶν Μηθυμναίων εἴσπλους ἐλυμήνατο. 

ἤδη οὖν τοῦ θέρους ἀπιόντος καὶ τοῦ μετοπώρου 
΄ ““ 

προσιόντος, παρεσκεύαζεν αὐτῷ τὴν καταγωγὴν ὁ 

Λάμων εἰς πᾶσαν θέας ἡδονήν: πηγὰς ἐξεκά- 

θαιρεν ὡς τὸ ὕδωρ καθαρὸν ἔχοιεν, τὴν κόπρον 
“- “-“ , 

ἐξεφόρει τῆς αὐλῆς ὡς ἀπόζουσα μὴ διοχλοίη, τὸν 
7, παράδεισον ἐθεράπευεν ὡς ὀφθείη καλός. 

νὰ - 2. Ἦν δὲ ὁ παράδεισος πάγκαλόν τι χρῆμα καὶ 
Ν Ἁ , ᾿ ᾽ Ν 3 7 κατὰ τοὺς βασιλικούς. ἐκτέτατο μὲν εἰς σταδίου 

μῆκος, ἐπέκειτο δὲ ἐν χώρῳ μετεώρῳ, τὸ εὖρος 
ἔχων πλέθρων τεττάρων: εἴκασεν ἄν τις αὐτὸν 

δί Ὁ. εἶχε δὲ πά δένδ λέα πεδίῳ μακρῷ. εἶχε δὲ πάντα δένδρα, μηλέας, 
᾿ φΦ - 7, 

μυρρίνας, ὄχνας καὶ ῥοιὰς καὶ συκῆν ' καὶ ἐλαίας. 
, - “ 

ἑτέρωθι ἄμπελος ὑψηλὴ ἐπέκειτο Ξ ταῖς μηλέαις 
καὶ ταῖς ὄχναις περκάζουσα, καθάπερ περὶ τοῦ 

1 ἔογ βίπρ. οἵ. ὑάκινθος Ὡ. 8, θὰᾺϊ Ῥϑυῃ. ἣν οΥἱρι παῦθα ἴῃ ἦν ἃ 
5]οββ οὐ ὑψηλὴ ὈδΙονν 5. 80 Κ᾽ : τηβ8 ἄμπελον ὑψηλήν. καὶ ἐπ. 

τϑὃ 



ΕΠ ἘΠ ΟΕΒΤΗ ΒΟΟΚ 

1. ΑΝ πον Οη6 οὗ [,τηο᾽ 5 ἔε]]ον -ϑαυναηΐβ Ὀγουρης 
νογταὰ ἴτου Μυγ!θηα ὑπαῦ ὑπαὶγ Ἰογσὰ σνου]α οουηα 
τονγαγαβ ὑΠ6 νἰπΐασα, ἴο 566 ψ μαῦμου ἐπαὺ ἰσταρύϊομ οὗ 
1πῸ Μοιμυτηπάθδπβ ἢδα τη866 Δην νγαβία ἴῃ ἔποβα ἢ 6168. 
γε ὑπογοίουε {Π6 ΒΟΉ ΘΥ ννὰ8 ΠΟῪ ῥυηρ' ἈΥΔΥ͂ 
ἃ πα {Π6 δαϊαμπηη ΔΡΡΙΟδοΠίηρ,, [ἄπηο αϑυϊγτεα Πἰτηβο] 
ὑμπαῦ Πὶ5 ἰογα᾿β βο]οσπ ΠΟ] ρῥγαϑθηῦ ἢΐπη ψ] ἢ 
Ρἰδαβϑασα δνευῆεσα. Ηδ βοουγεα {πε ἔοπηΐδίηβ, 
ὑπαῦ ἴπΠ6 νναΐεὺ τηϊρηῦ θ6. οἰθαν 8Ππα ὑγαηβραγεηΐ. Ηδ 
τηποκοα {πὰ γαγά, Ἰοὺ ὑπ6 ἀππρ 5Που]α οὔεπα ἢΐτα 
ἢ ὑπ βηη6}1. ΤΠηα σάγάθη ἢδ ὑγτητηθα ψΊ ἢ σταδὺ 
οᾶγ6 8η4 ἀΠρθποα, ὑμαῦ 4}} τηϊσηῦ Ὀ6 ρ]αβδηΐ, ἔγ}βῃ, 
ἃ πα ἔαϊν. 

2. Απᾶ {παῖ ραγάδῃ ἱπάθεα ψὰβ ἃ τποϑὲὺ θδϑαυίὶ- 
ἔᾺ] «πὰ ροοαϊν ἐπίηρσ, ἃπὰ δι 8ἃ5 τηϊσῃηὺ Ὀε- 
ΘΟΠῚ6 ἃ Ρυΐποθ ΕῸΣ ἰ ἰὰν δχίεπαθα ἴῃ Ἰεηρίῃ 
4 γὙΠΟΪ6 ἔπ ]οηρ. [ᾧ νγὰβ βἰζααΐα οἢ ἃ Πρ ουοιπα, 
ὩπΠα πα ἴο 18 Ὀγεδαΐῃ ἔοιν δοῖθθ. Ὃ ἃ βρδοῖίοιιβ 
πε] ἃ οπα νου] δαϑὴὶν πᾶνε Πκεπεα Ὁ. 'Γγδ65 1 δα 
οὗ 411 Κιπάβ, Π6 ἅρρῖθ, ὑπ6 ρϑδᾶὺ, ὕπε. τηνυῦϊα, ὑΠ6 
Ροιηδρταμπαῖθ, ὑπ ἤρ, ἀπα {Ππ οἶϊνε ; ἀπα ἴο {Π 6886 οἢ 
16 ομα 5146 ἔπεῖε στὸν ἃ γὰγα πα ἰδ! ]εὺ βοῦς οὗ 
νἷπθ5, ἐπαῦ θεπά θα οὌνεὺ ἃπα τὙϑο]πθα ἐπε ῖν τἱρεπίηρ' 
Ὀυποῆο5 οἵ ογάρεβ διηοηρ ὕΠ6 ΔρΡΡ]65 ἃπα ροιηε- 
σταπαΐθϑ, ἃ5 1 πον νου]Ἱα νὶα πα οοπίεπα [ῸΓ θεδαῦγ. 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΠΙΟΚΣ 

“Ὁ “Ὁ » “Ψ 

καρποῦ αὐταῖς προσερίζουσα. τοσαῦτα ἥμερα. 
5 ν ᾿ ἐς ᾿ δ ́ Ν 7, ἦσαν δὲ καὶ κυπάριττοι καὶ δάφναι καὶ πλάτανοι 

Ν . , ’ » Ἁ “ » καὶ πίτυς: ταύταις πάσαις ἀντὶ τῆς ἀμπέλου 
Ν 2 , Ν ς ΄ }] ἴφ 9. ΕΝ κιττὸς ἐπέκειτο, καὶ ὁ κόρυμβος αὐτοῦ μέγας ἂν 

Χ ὰ Ι͂ τ - καὶ μελαινόμενος βότρυν ἐμιμεῖτο. 
Γ , 

Ἔνδον ἦν τὰ καρποφόρα φυτά, καθάπερ φρου- 
7 ΨΜ θ , Ἂχ θά ρούμενα, ἔξωθεν περιειστήκει τὰ ἄκαρπα, καθάπερ 

, ἴω “ 

θριγκὸς χειροποίητος: καὶ ταῦτα μέντοι λεπτῆς 
ἴω Υ͂ 

αἱμασιᾶς περιέθει περίβολος. τέτμητο καὶ δια- 
7 δ ν , , » 

κέκριτο πάντα, καὶ στέλεχος στελέχους ἀφει- 
"» » , δὲ ς (ὃ 7 στήκει. ἐν μετεώρῳ δὲ οἱ κλάδοι συνέπιπτον 

“ Χ ῇ , 

ἀλλήλοις καὶ ἐπήλλαττον τὰς κόμας" ἐδόκει 
7 Ν ψ ψ» 4 “ ΄ “ μέντοι καὶ ἡ τούτων φύσις εἶναι τέχνης. ἦσαν 

δε (ρ. [ον ΝΣ εΡ Χ Χ ὑ εν ς [οὶ Χ » καὶ ἀνθῶν πρασιαί, ὧν τὰ μὲν ἔφερεν ἡ γῆ, τὰ δὲ 
2 , 7 5 ς ὃ ἣς Χ ξ θ ᾿, , ἐποίει τέχνη: ῥοδωνιὰ καὶ ὑάκινθοι ᾿ καὶ κρίνα 

Ν } Μ᾽ ᾿] Ν ἃ ’ὔ ᾿ Χ ᾽ χειρὸς ἔργα, ἰωνιὰς καὶ ναρκίσσους καὶ ἀναγαλ- 
7, , [οὶ 7 λίδας ἔφερεν ἡ γῆ. σκιά τε ἣν θέρους καὶ ἦρος 

» Ν ΠῚ » ͵ὕ ᾿ ἢ “-“ 

ἄνθη καὶ μετοπώρου ὀπώρα, καὶ κατὰ πᾶσαν 
α “ 

ὥραν τρυφή. 3. ἐντεῦθεν εὔοπτον μὲν ἣν τὸ 
᾽ὔ Ὁ Ὁ πριν Χ 7 » Ν ἐφ’ πεδίον καὶ ἦν ὁρᾶν τοὺς νέμοντας, εὔοπτος δὲ ἡ 

θ , ἈΝ ς -“ «ς ͵ὔ “ 

ἄλαττα καὶ ἑωρῶντο οἱ παραπλέοντες" ὥστε 

τ 71, Βπρ, ἢ δ 9 2.)᾿ᾧὁ᾿ ομηϊὔβ 
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ΒΟΟΚ ΙΓ, 88-.2-8 

ἀπα νουΐῃ οἵ ἔτι νὴ ἔθη. 80 τηϑην Κιπα5 ὑΠεγα 
ΕΓ οὗ βαὐῖνεβ, οὐ οἵ βοῇ ἃ5 ἀγ6 ρ]αηίθα, σγαῖθθα, οὐ 
βοῖ. Τὸ ἐδπεβεὲ ψεῦα ποῦ ννδηϊίπρ ὕΠ6 οΥργεβ8, ὑΠ6 
Ιδαγεὶ, ἔμπα ρμ]αΐαμ, πα ὑπ ρ'πθ. Απα Τοννασὰ 8 {ῃ 6 πη, 
ἰηϑίθδα οἵ ὑπε νίηθ, ὑπὸ ἵνν ἰθαπθα, δπα ψτῦῃ {πὰ 
Εὐταηγν οἵ ΠΕΡ θουρὴΒ ἃηα ΠΕῚ βοαϊίζεγεα θ]8οκ- 
θευτῖοϑ αἰ ᾿πηϊζαῦε ὑΠ6 νὶπ65 πα βῃδάονεα θδαυῦῖγυ οὗ 
Π6 τἹρΡΘηΪηρ᾽ σΥΆΡ685. 

ὙΥ Πῖπ νετε Κερί, ἃ5 ἴῃ ἃ ΘΑΥΥΊΒΟΗ, γΓ6 65 οἵ ἸΙονεῦ 
στον ὑπαὺ θογτα ἔγιθ. ὙνΙΠουΐ σἰοοα ὑΠ6 Ὀδυτθη 
ἔνε 85, πο] αϊηρ' 411, τ ἢ Πκὸ ἃ ἔοσῦ Οὐ 50Π16 5. ΤῸΠρ᾽ 
γνγ8}} ἐπαῦ πᾶ θη θὰ} Ὀγ πε Πᾶπα οὗ αὐ; δπὰ 
{Π686 ὑγεῦθ δ ποοιηραββθα νυ Ἱτ ἢ ἃ ΒΡτιο6, ὉΠ]1πη ΠΕαρῈ. 
ΒΥ ἅ|1δὲγ8 πα ρ]δάββ ἱπεῖα ψὰβθ δνειυνῃετα ἃ 
7αϑὺ αἰδιευτηϊπαύοη οἵ ὑΠϊπηρδ ἔγοση ὑΠηρβ, ἃπ ΟΥ̓ ΟΥΥ 
ἀἰϊδογείίϊου οὐ γε ἔοση ἔγεα ; θαΐῦ οα πε ἴορβ {πε 
θουρη5 τοὺ ἴο ἱπίδγνγαανα ὑποὶν ᾿γ 5 ἃπΠα ἰδᾶνεβ 
νἱἢ μα ἃπούΠοΥυ5, Πα ἃ τηδη ννοι]α ἤᾶνα ὑπουρηὺ 
ἐπαῦ 411 5. δα ποὺ Ὀίῃ, 85 ἱπαθϑα ἰὖ νψδ5, πε ψν τ]ὰ 
οὗ παΐαγο, θα γαῦμεῦ Π6 ψΟΥΚ οἵ συγίοιιβ ασ. ΝΟΥ 
γγεε ὑπετε νναηίϊηρ ἴο ὑπΠ686, θογάθυβ ἃπα θάηκ5 οὗ 
νοι ἥοννουβ, βϑοῖηθ ὑπΠ6 δαυΐῃ᾽ 5 οὐυγὰ νοϊππΐθουϑβ, 
βοῖηθ ἔπε ϑἰγαοΐασε οἵ {Π6 αὐϊδῦ 5 παπᾶ. Πδ ΥΌ565, 
Ὠγδοίϊηδηβ, πα 11165 μεσ βεῦ ἃπα ρὶαηΐθα Ὀγ {πε 
Βεαπα ; ὅπ6 νἱο]εῦ, {πΠ6 ἀ4οα1:1), πα ἀπὰΡ8}} {π6 δαυτῃ 
σᾶνδ ῸΡ οἵ ΠῈὺ οὐγῆ σοοοα ν}1}}]. [ἢ {Π6 ϑυη 1 ὑπο τα 
νγὰ8 5866, πῃ ὑΠ6 βρυῖπηρ {πΠ6 Ὀδδασὺν ἃπα ἔγαργαπον οὗ 
ἤοννευβ, ἴῃ ὑπ διϊασηη ὑπ 6 ρ] θαϑαηΐηεββ οἵ ὑῃς ἔλα ; 
ἃ πα αὖ Ἔν εΥν 5680 Δ) βϑιηθηῦ ἃ πα ἀ6]ρηῖ. 3. Βε- 
54 6ϑ, ἔγοιη ὑπ6 πίρἢ οργυοιηα ποτα ννὰβ ἃ ἴδϊν πα 
Ρἰεαβίηρ ργοβρεοῦ ἴο {πε ἤε]α5, ἔμ μογάβιηθη, ἐπε 

: Βῃθρμοσαβ, ἀπ πα οαὐ}]ὲ ἔδβεαϊηρ ; ὕῃε βϑᾶστηξ ἴοο 
Ἰοοκεα ἴο πε 868 πα ἂν 41} πε Ὀοαὺβ ἀπα ρίππδσαβ 
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ΠΑΡΗΝΙΘ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

καὶ ταῦτα μέρος ἐγίνετο τῆς ἐν τῷ" δεί μέρος ἐγ ἧς ῷ ' παραδείσῳ 

τρυφῆς. 
“7 ΄- ὃ 7 Ν ᾽ 3 Ἁ, “Ὁ 

να τοῦ παραδείσου τὸ μεσαίτατον ἐπὶ μῆκος 

Χ 3 5 Ν 

καὶ εὗρος ἦν, νεὼς Διονύσου καὶ βωμὸς ἦν' 
- ᾽ν ῇ 

περιεῖχε τὸν μὲν βωμὸν κιττός, τὸν νεὼν δὲ κλή- 

ΑΙ Ἂ 
Ἶ 

ματα. εἶχε δὲ καὶ ἔνδοθεν ὁ νεὼς Διονυσιακὰς 

7 ’ νΨ): ᾽ 

γραφάς, Σεμέλην τίκτουσαν, ᾿Δριάδνην καθεύ- 

δουσαν, Λυκοῦργον δεδεμένον, Πενθέα διαιρούμενον' 

Ὁ ἈΝ 9 Ἂ , Ἅ Ἂν 

ἦσαν καὶ ᾿Ινδοὶ νικώμενοι καὶ Τυρρηνοὶ μεταμορ- 

φούμενοι: πανταχοῦ Σάτυροι «πατοῦντες:», παν- 

“ 
ς Ν ΄ 

ταχοῦ Βάκχαι χορεύουσαι. οὐδὲ ὁ Πὰν ἠμέλητο, 

3 , Ν Ν 3, ,δτϑχ 3... 7 

ἐκαθέζετο δὲ καὶ αὐτὸς συρίττων ἐπὶ πετρᾶς, 
, Ὁ “ 

ὅμοιος 2 ἐνδιδόντι κοινὸν μέλος καὶ τοῖς πατοῦσι 

καὶ ταῖς χορευούσαις. 
ο 5 

ς Ψ 

4. Τοιοῦτον ὄντα τὸν παράδεισον ὁ Λάμων 

2 7] Χ δεν ,3 ,, μ᾽ , 2 

ἐθεράπευε, τὰ ξηρὰ ἀποτέμνων, τῷ κλήματα ἀνα- 
΄, ᾿ “ 

λαμβάνων. τὸν Διόνυσον ἐστεφάνωσε" τοὺς ἂν- 

θ “δ ᾽ Ἴ ΄ αὐ ὁ ὡς Γ΄ ἐργν τ, 

εἐσιν ὕδωρ ἐπωχέτευσε. πηγή τις ἣν, ἣν" εὕρεν 
“ - ͵ ς 

ἐς τὰ ἄνθη Δάφνις. ἐσχόλαζε μὲν τοῖς ἄνθεσιν ἡ 
-“ Ψ 

πηγή, Δάφνιδος δὲ ὅμως ἐκαλεῖτο πηγῇ. 

1 ῬΌΠΠΙ οἱ (ΟΠ νἰβυϊϑῃ διθηδύϊοι 3) “-πατοῦντε5:- 

ΘΗ δοῖ. 566 ὈθΙον 2. ὁ ΗΙΓΒΟἢ : Τη88 -ον 8 ἣν ἣν: ΡΠ] 

ἣν: Β ἣν διὰ ἴῃ πλᾶῦρ. ἣν 
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ΒΟΟΚΟΊ ΙΝ, 88. 5- . 

ἃ 58 Π πὴ Ὀγ; ᾿πβοιηο ὑπαῦ ὑπαὺ νὰ ΠῸ 5118]} 
δααϊίοι ἴο ὑπ6 ρμ]δάβανε οὗ {Π15 πηοϑῦ συνεεῦ ἀπ ἢογα 
Ρἰᾶςε. 

Τὰ {πὲ ντηϊαϑὲ οὗ {π|8 ραγδάϊβε, ἴο ὑπ ροβίζαγε οἵ {πε 
Ἰεηρὴῃ ἃἀπα Ὀγεδαΐῃ οἵ ὑπ στουπα, βἰοοα ἃ ἴϑπε δῃὰ 
Δ. Αἰΐαν βδοσθα ἴο Βδοοῆιβ. ἀδοιῖὲ {πε αἰΐα στὲν 
ἴπΠ6 ννἁπαάθυϊηρ, Ἐπο Το] ηρ, ΟἸηρίηρ νυ ἢ ἂροιΐ {πε 
ἴαπια ἐμ ραϊμϊΐς οὐ {Π6 νὶποβ αἸα βργϑδα ὑμϑιηβεὶνε8. 
Απαὰ ἴῃ {πδ τῆογα ἰηννασαὰ ρᾶτὺ οἵ ες ἔδπε ψεῖε 
οαγίαϊη Ρἱοίατοϑ ὑπαὺ ἰο]α {πε βἴουν οἵ Βδοοῆυς ἀπὰ 
Πϊθ τηΐγϑο] 65 ἢ 566 1]6. θυ σίηρ ογ ἢ ΠΕ ΡᾶθεῈ, ἐπ δ 
ἔαϊν Αὐϊδάπε ἰαϊὰ ἔαϑθῦ. ἀβ]θθρ, γουγριβ θοσπα ἴῃ 
σΠαΐηβ, νυγεϊομθα Ρεπίμειβ ἴοσῃ ᾿ἰτὴ} ἔγομ 11}, ὑπ 6 
Γηἴαπβ οΘοπαπεγεα, ὑπΠῈ ΤΠ Ιλ ἢ ΤΙ ΠΘΥ5. ὑγαη8- 
ἔουιηθα, ϑαῖγυβ ἰγθδαΐηρ 6 ογᾶρεθ ἃπαὰ Βδοοῆδα 
ἀαποῖπρ ἃ}} αροιῦϊ. Νοὺ νὰβ Ρᾶῃ περ]θοϊεα ἴῃ {15 
Ρίαθα οἵ ρίθαβθισε; ἔὉΓ ἢθ νγὰβ δοῦ σἃρ ἀροὴ {πὲ 
ἴορ οὗ ἃ οτὰρ, Ρ]αγίπρ ὈΡῸΠ ἢΐβ ρίρεβ ἃπα εἰ κίηρ 
ἊΡ ἃ ΦΟΙΠΟη Ἰΐν ἴο ὑποβα ϑαῖγυς ὑπαὺ ἰγοάὰ {μα 
ΘΎΑΆΡ65 ἰπ {Π6 ῥγδβϑθ ἀπαὰ πε Βδοοῆαβ ὑπαῦ ἀδποδα 
ἀθοαυΐ 10. 

4. ἹΠεγείοσε ἴπ 50 ἢ ἃ φάτ θη ἃ5 {Πϊ5 Πα 411 τϊρηῦ 
Ὀ6 ἤπο, 10 ΠΟῪ νγὰβ νΕΙῪ Ὀσ5Υ, οαὐιπηρ' πα Ργὰη- 
ἰπσ ψγηαῦ νγὰ8 νυ ἱΠεγθα πα τυ, ἀπ ομθοκίηρ ἀπὰ 
Ραϊεπρ δος π6 ἴοο ἔογνναγα ραϊτηϊῖθ. Βδοοῆαβ Πα 
Βα ογουνπδα νυ ἢ ἤονγευνυ παρ] οἴβ, ἀπ ἔθη Ὀγτουρηΐ 
ἄονγη τ ουγίοιβ αγὺ υ1}}5 οἵ νναΐευ ἴτοιη {Π6 
ἔουπίαϊηβ, διηοησθὺ ὑπὸ Ὀογάειβ ἃπαὰ {πε Κποῖβ. 
ΤΠΘτα ννὰβ ἃ βρυϊηρ, ομ6 ὑμαῦ λα ΡΠ 5 ἢγϑὺ αἰβοονεσεα, 
ἃ ηα ἐπαΐ, ΑΙ ΠΟοῸΡἢ 1Ὁ νγὰβ. βεῦ ἀραγὺ ἴον. ὑΠ158 ῬΌΓΡοΟΘα 
οἵ νναϊεσίπο ὑΠ6 ἤονγευβ, νγὰβ πενουίῃθ]6ββ, ἰῃ [Ἀν ΟῸΣ 
ἴο Βίπη, αἰνγᾶγβ οδ δα Πρ ηῖβ ἢϊς ἐοαπἴαδϊη.} 

1 {86 νγαΐϑυϊηρ 15 Ὁ. ᾿γγϊ σαύϊοι ἢ πὸ ψγαῦθυ νγᾶβ δβνϑὺ ἀγᾶννῃ 
{πϑνθ, Ὀπῦ πθνθγῦῃθ]655 ᾿ὖ ννὰβ οδ]]ϑα Ὀγ ἃ αἰσμιῆρα πδιη8. 
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ΠὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ (ἩΠΟΝ 

ΠΠαρεκελεύετο δὲ καὶ τῷ Δάφνιδι ὁ Λάμων 
’ὔ Ν 5 " Ν , ΄ 

πιαίνειν τὰς αἶγας ὡς δυνατὸν μάλιστά που, 
7 » ΄ 7 ἡ ,᾿ Ι͂ 

πάντως κἀκείνας λέγων ὄψεσθαι τὸν δεσπότην 
2 Γ Χ “Ὁ ς Ν 5 7 ς ἀφικόμενον διὰ μακροῦ. ὁ δὲ ἐθάρρει μέν, ὡς 
2 ΄ Ψ ΦΑΘΘΙ Ρ] “Ὁ Ὲ ΄ Ἀ 

ἐπαινεθησόμενος ἐπ᾽ αὐταῖς: διπλασίονάς τε γὰρ 
7 

ὧν ἔλαβεν ἐποίησε, καὶ λύκος οὐδὲ μίαν ἥρπασε, 
Ν ᾿ , οὶ ΠΩ ῇ, Ν 

καὶ ἦσαν πιότεραι τῶν οἰῶν: βουλόμενος δὲ 
Χ ὰ 

. προθυμότερον αὐτὸν γενέσθαι πρὸς τὸν γάμον, 
- 7] 7 

πᾶσαν θεραπείαν καὶ προθυμίαν προσέφερεν, 
" ᾽ Ν , ὩΦ ᾿ » 4 Ἅ᾽ ἄγων τε αὐτὰς πάνυ ἕωθεν καὶ ἀπάγων τὸ 
Ν , Χ ς - πὴ πκ ῇ ᾽ , Ἀ εὐλινόν:" δὶς ἡγεῖτο ἐπὶ ποτόν, ἀνεζήτει τὰ 

“3, ΄-“Ἢ 

εὐνομώτατα τῶν χωρίων: ἐμέλησεν αὐτῷ καὶ σκα- 
[ὃ “ Ν - ᾿ὰ 1 Ν - 

φίδων καινῶν καὶ γαυλῶν πλειόνων ' καὶ ταρσῶν 
“ ΄] Ν ἣ' 7 “ Ν Ν μειζόνων: τοσαύτη δὲ ἣν κηδεμονία, ὥστε καὶ τὰ 

, » Ν Ν “ Ἄ 7 ΑΚ, 

κέρατα ἤλειφε καὶ τὰς τρίχας ἐθεράπευε: ἸΙανὸς 
ν» ς Ν 5 , Μ ΚΕ τας ᾿ ΄ Ά ἄν τις ἱερὰν ἀγέλην ἔδοξεν ὁρᾶν. ἐκοινώνει δὲ 

Ν 3 }] Ν “ Ν ε , Ν “ παντὸς εἰς αὐτὰς καμάτου καὶ ἡ Χλόη, καὶ τῆς 
7, “ Ἁ ὔ" 2 , 2 ῇ 

ποίμνης παραμελοῦσα τὸ πλέον ἐκείναις ἐσχό- 
μ ῇ ς Ἀ 

λαζεν, ὥστε ἐνόμιζεν ὁ Δάφνις δι᾽ ἐκείνην αὐτὰς 
7’ 

φαίνεσθαι καλάς. 
2 [ς 5, ἴω ὅ. Ἔν 5 τούτοις οὖσιν αὐτοῖς, δεύτερος ἄγγελος 

᾽ ᾿ ἢ »» ἀν ὃ ᾽ ΜΝ ᾿ ᾽ , ἐλθὼν ἐξ ἄστεος ἐκέλευεν ἀποτρυγᾶν τὰς ἀμπέ- 
“ 7 Ν᾿ ᾽ Ν Μ κ 38 

λους ὅτι τάχιστα, καὶ αὐτὸς ἔφη παραμενεῖν 

1 ρ0Ὸ ΜἼ: γὴη88 πολλῶν 2. ὭρΡΔῚ 6 δμα οὗ {15 8 (3611. 065 
πού βν νν Π6 ΓΘ) Δ ΓΘΟΟΙΠΠΘΏΟΘΒ 8. 50 ΟΟ : 1η88 ΡΓ68. 
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ΒΟΟΚ ΙΝ, 88 4: 

Βυΐ [ἀπὸ θοϑίθ5. οομηπηαπδα ᾿λΑρ ἢ ηἷ5. ἴο τι56. δ 
θεϑῦ 5Κ1}} ἴο πᾶνε ἢϊ5 σοαΐβ ἃ5 [αὐ ἂ5 τϊρηῦ θ6 ; ἴον {Π| 610 
ἸΙοτὰ νου θὲ βσϑᾶγτε ἴο 566 ἔπϑῖ ἴοο, νη πον νοι] 
οοΙηδ ἰηΐο πε οουηΐν αἴζον ἢθ Πὰα Ϊη 80 Ἰἰοῃρ' 
ἂννᾶγ. Νοὸν [λΡῃπηὶ5 ἱπάθθα ννὰβ νεὺῪ οοηἤαδηΐ, 
Ὀδοδιβα ἢ6 ἐπουρῃῦ ἢ6 5ῃουα θὲ Ἰοοκβα ὑρὸπ ἃπα 
Ργαϊβαα ἴον ὑπο. Εὸν ἢ6 πα ἀοιθ]6α ὑπὸ πα Ὲ. 
ἢδ Πδα γϑοεϊνϑα οἵ [στηο, ποὺ δα ἃ ννο τανε πμθα ἄννὰν 
50. ΤΟ ἃ5 0Π6, ἃπα πον ὑγεῖα 411 πολ ὑννδααϊηρ 
[αῦ ὑπδπ {πὸ νεῖν 56 θρ. Βυΐ θεοδιβα ἢ ννοι]α ψ]η 
ὍΡΟΙ {πε ἰοτὰ ἴο θὲ τποσα [Ὀυννασα -ἴο Ἀρρτονε ἃπὰ 
οοπῆτντη ὑπῈ τᾶΐοῃ, πὰ αἰ ᾿ἷ5. υβίποθθ ἢ ογδαῦ 
αΠροποα ἃπα ογϑαῦ δἰδουν. Ηδ ἀτονὸ οἷὖ ᾿ἰ5 ρσοαῖβ 
θευϊμηθβ ἴθ ὑπ τηουπΐηρ, ἃπα ἰαΐα ἴῃ ὑῃε΄ δνθῃϊηρ' 
Ὀγουρηῦ ἐμθῖὴ ποῖηθ. Ἴνιος ἃ ἀν ἢ νναΐεσγεα {ἔπ θιὰ, 
ἃ πα οα]]6α οὐδ ἴον ὑἤθῖὴ ὑπ Ὀεϑὺ ραβύπσε σγυοσῦπα. 
ΗΔ ἴοοκ οἄγε ἴοο ἴο πᾶνε ὑπθ ἀαίγγ-ν 6 556}15. πον, 
θεξζευ ϑἴουε οἵ τηἱ]κῖηρ- Ρ41}5 πα μἱρρίηβ, ἃΠα ουθαῦευ 
ογαΐδϑ ἢ ἴον ὑΠ6 οἤθοθο. Ηὄδ ννὰβ 50 ἔδυ ἔγοιη Ὀοὶηρ' 
πορ] σοῦ ἴῃ δηγύπίηρ, ᾿πΠὰὺ Πα ὑπ]1δα ἴο τηᾶϊκα {πεῖν 
ΒΟΥ 5 ἴο 5ῃηϊ1πὸ ἢ νου]. ἢ,3 ἀπα οοιμθεα ὑπεῖν ΝΟΥ 
5ῃδρ' ἴο τηακα ὑῃϑιὴ 5166 Κ, ἰῃβουυιοῃ ὑπαὺ 1 γοὰ Παα 
566 {Πῖ5 γοῖι ἢδα βα]α 1Ὁ ννὰβ. Ρδη᾽ 5 ονη βεογεα ἤοοκ. 
ΟἼΪος Πουβο]  ἴοο ννου]Ἱα ἀκα Πεὺ 5Πδγ6 ἴῃ {Π|5 Δ ΟΌΓ, 
ἃ πα ᾿ἰδανίηρ ΠΟΥ 5ῆδερΡ νου ἀἄδνοῖε ΠουβῈ] ἴον 
{Π6 τηοϑὺ ρᾶγῦ ἴο Π6 ροαῖβ ; ἃπα 1)ρῃηῖθ ὑποιρηὺ 
᾿ὕνναβ ΟἸ]οΘ᾽ 5 παπᾶ μα ΟΠ ]οθ᾽ 5 ἐγεβ ὑπαῦ τηδάς 5 
Προ Κ5 ἈΡΡρθδγ 80 ἔαϊν. 

ὃ. 6 Ῥοΐῃ οὗ ὑμϑὴ ἃγὲ ὑπ5 Ὀυβιθα, ὑποῦὸ 
ΟΆΤη6. ΔΠΟΥΠΘΥ Π]ΘΘΒΘΉΡΘΙ [ΤΌ ὑΠ6 οἰΐγ, ἀπά Ὀγουρηὺ 
ἃ ΘΟΙητηΔ Πα ὑπαὶ ΠῸ σγὰρο5 5πῃοι]α θὲ σαι που ψ ἢ 
811 βΒρεβὰ ; ἃπᾶ [ο]α ὑΠθ πὰ νυν 04] ἢ ννὰβ ἴο ὕδυγυ νυ ἢ 

1 ἸΑΓρΘῚ Ὀΐθορβ οὗ βύγανν οὐ' γθϑά τηδύψιηρ, ουὐὖῦ οὗ Ὑ ΒΟ} ὕο 
οαὐὺ ““Ρ]αύίθυβ ἢ ἿΪῸΓ [6 οἤθ6β65. 2 γανη 8}. 
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ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΣ 

ΝΜ ᾽ Ἃ ᾿ , ἊἉ 3 ἔστ᾽ ἂν τοὺς βότρυς ποιήσωσι γλεῦκος, εἶτα 
“ Ν ε Ἁ , " Ν , οὕτως κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν ἄξειν τὸν δεσπό- 

την, ἤδη μετεώρου οὔσης τῆς  τρύγης. τοῦτόν 
5 Ν ἡ ὸ « Ν »] - Ὁ 

τε οὖν τὸν ὔδρομον (οὕτω γὰρ ἐκαλεῖτο, ὅτι 
ἣν αὐτῷ ἔργον τρέχειν) ἐδεξιοῦντο πᾶσαν δεξίω- 
σιν, καὶ ἅμα τὰς ἀμπέλους ἀπετρύγων, τοὺς 

, Ν “ 

βότρυς ἐς τὰς ληνοὺς κομίζοντες, τὸ γλεῦκος 
͵ ων εἰς τοὺς πίθους φέροντες, τῶν βοτρύων τοὺς 

ἡβῶντας ἐπὶ κλημάτων ἀφαιροῦντες, ὡς εἴη 
καὶ τοῖς ἐκ τῆς πόλεως ἐλθοῦσιν ἐν εἰκόνι καὶ 
ἡδονῇ γενέσθαι τρυγητοῦ. 

6. Μέλλοντος δὲ ἤδη σοβεῖν ἐς ἄστυ τοῦ 
Εὐδρόμου, καὶ ἄλλα μὲν οὐκ ὀλίγα αὐτῷ Δάφνις 
»Μ ξὃ δὲ Ἃ Ὁ » Ν 2 ,ὔ φ δῶ 

ἔξωκεν, ἔδωκε δὲ καὶ ὅσα ἀπὸ αἰπολίου “ δῶρα, 
- 5 ΄ 7 

τυροὺς εὐπαγεῖς, ἔριφον ὀψίγονον, δέρμα αἰγὸς 
λευκὸν καὶ λάσιον, ὡς ἔχοι χειμῶνος ἐπιβάλ- 

ς ἶν Ὰ ΄ ᾿; 

λεσθαι τρέχων. ὁ δὲ ἥδετο, καὶ ἐφίλει τὸν 
Γ -“ ἴω Ν 

Δάφνιν, καὶ ἀγαθόν τι ἐρεῖν περὶ αὐτοῦ πρὸς 
77 τὸν δεσπότην ἐπηγγέλλετο. 

, 7ὔ “ 

Καὶ ὁ μὲν ἀπήει φίλα φρονῶν: ὁ δὲ Δάφνις 
» “ [ Χ' , 7 8 εν δὲ » 4 4 

ἀγωνιῶν τῇ Χλόῃ συνένεμεν. εἶχε δὲ κἀκείνην 
Ἁ δέ "Φ Ω θὸ 5 53 , πολὺ δέος: μειράκιον εἰωθὸς αἶγας βλέπειν 

5 Χ , “ 

καὶ ὄρος καὶ γεωργοὺς καὶ Χλόην, πρῶτον 
" » θ ὃ Ι͂ ς , ΠῚ 

ἔμελλεν ὄψεσθαι δεσπότην οὗ πρότερον ὃ μόνον 

ἤκουε τὸ ὄνομα. ὑπέρ τε οὖν τοῦ Δάφνιδος 
Μ» “ 2 ΄ ““ , Ν 

ἐφρόντιζεν, ὅπως ἐντεύξεται τῷ δεσπότῃ καὶ 

᾿ μετ. οὔσ. τῆς : 850 ἤἷ, τηϑῦ. ἔλοιη 5}}1}08 γϑϑοιϊηρ ὑπ6 Ορθῃ 
568 ; Π155 τῆς μετοπωρινῆς (Α ΟΠ 5 τῇς δπᾶ ΟὈ61268) ἔχοι 
μετέωρούσης (ΠμΔΡΙορΥ.) 2. ᾳ αἰπόλου 5 πὴ] συνέμενεν 
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ΒΟΟΚ [Υ, ξὲ δ.6 

ἐπε ἔμοσα 111 ἐπε ταδὶ νγὰβ τηδᾶθ, πα ἐπε ταῦ 
ἴο ἔπε ἴοννη ἕο νναϊδ Ἰροπ Πἷβ ἰἸοσαὰ ἐδιῖμοσν, με νπΐαρε 
Ὀεΐηρ' ἔΠδπ αὖ ὑῃε μεῖρῃηῦ. 5 Επαάσόυηιϑ 1 (ἴον ὑμὰΐ 
γγὰβ ΠὶΒ ΠᾶΠΊ6, Ὀδοδσ56. ἢ6 νγὰ8 ἃ ἔοοϊ-μᾶρ 6) {πεν ἃ]] 
γεοεϊνεα ἃπα επίεγϊαίϊμθα συ ἢ σγοαὺ ΚΠ Π6885 ; πᾶ 
Ργδβοηΐν θερὰηπ ὑπ νἱηΐαρο. δ ογὰρεβ ΨΕ ΓΕ 
σαϊῃογεα, οαϑὺ ἴπἴο {ῃΠ6 ΡῥΓΘ585:; {πΠ6 τσβὺ τη866, πα 
᾿αππθα ᾿πΐο {Π6 νεβϑβεὶβ. ϑοιης οἵ {πε ἔαϊτοδῦ θα ΠΟ 65 
οὗ Πε στάρεβ, ἰορείμευ υττἢ ὑπο’ ὈγΆΠΟ 65, ὑγΈτα 
οἰ, παῖ ἴο ὑποβε πὸ οἄπηθ ΠΌΤ ἐπε οἷζν ἃ 5ῃδν οἵ 
ἐπα νἱπίαρσε- νοῦ κ ἀπ βοιηθ οἵ {πε ρίδαβασε οὗ 1ὖ 
ΤηϊρῊΐ 5}1}} γϑυηδ πη). 

θ6. Απᾶ πον Ἐμπιάγομλιβ πᾶ θ ἢαβῖθ ἴο θ6 ΡῸΠΕ πα 
ταϊαση ἴο {πε ἴονγῃ, ἃπα [ρῃ πὶ σανα Πίτη σγϑαΐ 
ναγοῖν οἵ ργεϊίν σἱβῦβ, θὰ ὺ Ἔβρθοῖα! ]ν νυ μαΐενεὺ οου]α 
θὲ Παᾶ ἤτοι ἃ ἤοοκ οἵ σοαῖβ ; οἤδεβϑεϑ ἐπαῦ εσα ο]οβα 
ΡΙΘΒΒΕα, ἃ Κια οἵ {πε Ἰαΐε 811, νυ ττἢ ἃ σοαϊβκίη νῃϊΐα 
ἃ πα ΤπΠ|Ὸ Κ- ῃηαρσοα ἴο ἢϊπρο' ἀθοιΐ Πΐτη Πα πὶ ἢ Ὲ γδη ἴῃ 
ἐπα νυϊπίευ. ᾿ὙΝΊΔΗ 15, Ἐπ ἀσότητ5 νγὰ8 νΕΥῪ Ρ] Θαβαη ]Υ 
αἴἴεοῖεα, πα Κίββεα [ΡΠ ηΐ5, πα το] Πίτη ἐπαΐ Πα 
νου] ΒΡῈ ΔΚ ἃ φσοοα νψογαὰ ἔοσυ ἢΐμπι ἴον ἢΪβ τηδϑθυ ἢ ἀπά 
50 ψγεηΐ ἀὐγὰν νυ ἢ ἃ θα πανοϊθπΐ τϊπα ἕο {Π 61}. 

Βαυΐ ΒΡ πῖβ ννεπὶ ἴο ἔεεα ἢἶβ ἤοςκ ὑεβίάε (ἢ]οε 
Ὰ}} οὗ ἀπχίουβ ὑπουρηΐ ; πα (Π]ος, ἴοο, νγὰβ ποῖ ἔγεε 
ἔγοτη ἔδαν, παι θῖν, ἐμαὶ ἃ δα ἐμαὶ Πα Ὀἷπ πϑεα ἴο 566 

 ποϊίηρ' θαΐ σοεαῦῖβ, πηοιιηΐαῖηβ, Ρ]οα στηθη, ἀπα (Ἤ]οο, 
5Βῃου]α ἔἤεη ἤτϑὶ θὲ Ὀγουρῃξ ἰηΐο πε ργύθβεποα οὗ ἢΪ5 
Ἰογά, οὔ νον θεΐογε ἢς Πδα ῃϑαγὰ ποιηΐϊπρ θα ο]ν Ηΐ5 
Πᾶτηθ. ΕῸΓΣ ΠΡ ηΐ5, ἐποσυθοσε, 586 νγὰβ νϑὺν βο]] οἰξοιι5, 
Βονν ἢῈ νου] οοτηθ Ὀθέογα ἢϊβ5 πηαβίου, ον ΠῈ ψου]Ἱᾶ 
θα μαν Ὠϊπηβϑ] ἢ, πονν ὑπ ῬΑ Ὰ] ψοῦξῃ νγου]α σαϊαΐα 

4. βο ὙΠ]: πι88 ΠΟΙ]. 5. αὶ μειρ. γὰρ εἴωθ. ὅδ 5ρο Βομδϑῆ: 
Τη885 πρῶτον ἴτῸΠ) ΔΌΟΥΘ 

1 {ῃ6 ΓΌΠΠΘΓ. 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΠΘᾺΕ 

Χ “- 7 Χ Ἁ 

περὶ τοῦ γάμου τὴν ψυχὴν ἐταράττετο, μὴ 
Ὥ 3 “ “ 

μάτην ὀνειροπολοῦσιν αὐτόν. συνεχῆ μὲν οὖν τὰ 
Υ' 

φιλήματα καὶ ὥσπερ συμπεφυκότων αἱ περι- 
, 3 

βολαί: καὶ τὰ φιλήματα δειλὰ ἣν καὶ αἱ 
Χ ,7ἷ ΄ » , 

περιβολαὶ σκυθρωπαί, καθάπερ ἤδη παροντὰ 
Ν δ ͵ 

τὸν δεσπότην φοβουμένων ἢ λανθανόντων. 
᾿ “ Προσγίνεται δέ τις αὐτοῖς καὶ τοιόσδε τάραχος" 

ἱσι ᾿Ξ ἢ 2 , ῇ - Ν 

7. Λάμπις τις ἦν ἀγέρωχος βουκόλος. οὗτος καὶ 
᾽ Ν 5 ἴω Ἁ , Ν ω ΄ 

αὐτὸς ἐμνᾶτο τὴν Χλόην παρὰ τοῦ Δρύαντος, 
“ ΝΑ Ἂς 

καὶ δῶρα ἤδη πολλὰ ἐδεδώκει σπεύδων τὸν 
΄ 3 7 

γάμον. αἰσθόμενος οὖν ὡς, εἰ συγχωρηθείη 
ἡ “- ῇ , ᾽ ᾿ Υ 

παρὰ τοῦ δεσπότου, Δάφνις αὑτὴν ἄξεται, 
, »ῳ 7 ὃ 9. ᾿ Ι Ε] “ ΄ 9 

τέχνην ἐζήτει δι’ ἧς τὸν δεσπότην αὐτοῖς ποιήσει 
“ ,ὔ 

πικρόν: καὶ εἰδὼς πάνυ αὐτὸν τῷ παραδείσῳ 
, “-“ ς ᾿ 

τερπόμενον, ἔγνω τοῦτον, ὅσον οἷός τέ ἐστι, 
ὃ - Χ Ι) - 4 Ν τὸ 

ιαφθεῖραι καὶ ἀποκοσμῆσαι. δένδρα μὲν οὖν 
, ᾿ ν᾿ 

τέμνων ἔμελλεν ἁλώσεσθαι διὰ τὸν κτύπον, 
2 “ Χ “ Υ' [4 “- 2 ΄ 

ἐπεῖχε δὲ τοῖς ἄνθεσιν, ὥστε διαφθεῖραι αὑτά. 
Ἕ ᾿ ΄ Ν «ς Ν νν « ,ὔ 

νύκτα δὴ φυλάξας καὶ ὑπερβὰς τὴν αἱμασιάᾶν, 
Χ Ν 2 ΄ Ν Ν ΙΑ ὠ Ν “4 

τὰ μὲν ἀνώρυξε, τὰ δὲ κατέκλασε, τὰ δὲ κατεπά- 

τησεν ὥσπερ σῦς. 
8 Ν Ἁ 

Καὶ ὁ μὲν λαθὼν ἀπεληλύθει Λάμων δὲ 
- ᾿ , ἂν 2 λ. “ ΝΜ 

τῆς ἐπιούσης παρελθὼν εἰς τὸν κῆπον ἔμελλεν 
“ ᾽ “ 5 [οὶ “ 9 ΄ ιν »: “Ὁ 

ὕδωρ αὐτοῖς ἐκ τῆς πηγῆς ἐπάξειν. ἰδὼν δὲ πᾶν 
Χ 77 ΄ Χ Μ Ὁ Ἃ 

τὸ χωρίον δεδῃωμένον καὶ ἔργον οἷον «ἂν» 

ΤΡ οἵηϊύβ 2. 50 561} ; ΠΙ55 -σειίε «ἂν: ΗδΓοῆ 
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“δα 

Ἄ 

᾿ 

᾿ 

ΒΟΟΚ ΙΥ, δὲ 6.7} 

Βῖω. Αβροιυῦδ ἐπθ τηδυγίαρο, ἴοο, 85ηὴ6 ψὰβϑ τ ἢ 
ἰγου ]6 ἃ, ἔδαγίηρ ἰοϑὲ ὑπδν τηϊρηῦ θαῦ οηἱν ἀγθδχῃ οἵ 
ἃ ΤΠΘΥΤῈ ΟΠᾶπΟΕ, ΟΥὁἩ ποίϊῃϊηρ' αὖ 411. ΤΠογεΐογε Κιθθθβ 
Ραββα θεΐνεεπ ὑπεῖη νυ ποῦΐϊ᾽ ΠυσηθῈΥ, ἃπα 50 ἢ 
ΕἸ Ὀγδοίηρβ οἵ ὁπ6 ἃποίῃευ ἃ5 1 θοΐῃ οἵ {πδ πὶ ἡγε 
ϑσύόννῃ ἰηἴο ὁΠ6 ρΡΐθοα ; θαὺῦ ἔῃοβα Κἰββθβ νέα [Ὁ}} οἵ 
ἴεαν, ἔποβα δᾶ ο 5. νΟΥΎ ρΘηβῖνθ, ἃ85 οἵ ὑῃθπ ὑμαῦ 
ἔξαγε ὑπεῖν ἰοτα ἃ5 ἔθη ὑπθγο, οὐ Κἰββεα ἃπα οἰρρεὰ 
ἴῃ Παρ ΟΥ-Τ ΠΟΘ ΟΥ̓ ἴο Ὠἰπ.} 

Μογξονουὺ, ἔμθη ὑποῦθ ἃῖοθα ἴο πϑῖὴ 56 ἢ ἃ αἰ5- 
ἰγδούϊοη 85 ὑπὶ8: 7. ΠΟΥ ννὰβ. οὁπμ6 1 ιηρῖ5, ἃπ πη- 
τονναγα, ὈΪαβιουϊηρ, ἤθτοα μου βυηδη ; 8ἃπα ἢ διηοηρδὺ 
ἴπε τοδὶ μαᾶὰ νοοδεα [)γγὰβ ἴον. (ἢ]οα, ἀπ οίνϑη ἢΐτη 
τηϑην ΟἹ 5, ἴοο, ἴο ὈΤΙΠΡ᾽ ἢ. Πα αἰβραΐοῃ {Π6 τυυϊαρα. 
ΤΠεσγεΐογε, ρεσοεϊνίηρ ὑμαὺ 1 {πεῖν Ἰογα αἸα ποῦ ἀΙ51ΚῸ 
ἰδ, Ἰλαρῃπὶβ νὰ ἴο ᾶνε {πὸ οἱ], μῈ βεῖβ Πίτηβε] 
ἴο πα ἀπηαὰ ρῥγϑοῖϊβε ἃ ουπηΐϊηρ ὑὐ1Ὸ Κ ἴο Θηγᾶρα ἃ πα 
αἰϊσπαῖθ {πεῖν ἰοσαὰ. ἀπᾶ Κηονίηρ ὑμαῦ ἢ6 νὰ 
ΟΠ ΘΥΠΪΥ μ᾽ θαβεα πα ἀοΠρῃϊθα νι ὑπαὺ ράγάδῃ, 
Β6 ὑἐπουρηΐὶ τ θεβϑὺ ἴο 50.011 ὑπὰὺ ἃ5 τη ἢ ἃ5 πὲ οου]α 
ἃηα ἀενεβὺ ἴὐ οὗ 41} 15. θεαυΐγν. ΤῸ οαὖ {πῸ6 ἰγθαβ Πα 
απγϑὶ ποῦ αἰζειηρὶ, ἴον ἢῈ νου] ὑπθπ θῈ ἴακοη ὈΥῪ 
ἔπε ποῖβθ. ΥΥ Ββεγείογτε ἢδ {πίηκϑ5 ἴο στη ἔπ ἤονευβ 3 ; 
ἃ Πα νη ᾿ὑνναβ πἰρηΐ, σαῖβ ονοὺ π6 ἢεᾶρε, ἃΠα 506 
Β6 Ρυ] δα ἂρ Ὀγ πε τοοῖϑ, οἵ βοῦα. 6 σγαβρϑα ἀπ 
ἕογο ὑπ βἴθιηβ, ὑπῈ γτεϑὺ ἢ6 ὑγσοα ἀόνῃ {πὸ ἃ Ὀοδυ ; πα 
850 δβϑοαρϑα ἀῃῃθαγά, ἀΠΒ6 6. 

Ιᾶτὰο ὑπὸ ποχὺ τπουηΐηρ ννεηῦ ἰηΐο ὑπΠ6 σαγάθῃ 
ἴο νναΐεσ πε ἤοννευβ ἔγοτη ὑπ βρυϊηρ." Βαυΐὺ ψῇδθῃ Πα 
βᾶνν ἃ11 {πΠ6Ὸὶ᾿ ρῥἷαδοα. ποὺνν τηδάθ ἃ ναβῖθ, δπα ὑπαὶ ἰὖ 
νγὰβ {κὸ ὑπΠ6 ψνοῦκ οἵ ἃ τη ϊβοῃίθνοιβ Ἔπθῖὴν ΤΑΓΠΕΘΥ 

1 ρη δ 5]γ. 5. ὉΠ6 τρὶς ἴθ ““᾿ιΘ βίορρϑθα β8μογύ αὖ 
ἀεβύγτογιηρ ὑμθ ἥσννουβ," 1.6. νγθηῦ πὸ ἔαγῦμον ὑμδη ὑπϑύ. 

5 ἡ,ε, Ὁ. ορθῃῖηρ ὕΠ6 5] 166. 
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ΠΑΡΗΝΙΞ ΑΝῸ ΟΗΠΟΕ 

2 θ Ν 3 ἢ Ἅ, » , 4 Ν ἐχθρὸς οὐ λῃστὴς ἐργάσαιτο, κατερρήξατο μὲν 
᾽ Ἁ ν 7 “ Ν γ΄, Ἁ «εὐθὺς τὸν χιτωνίσκον, βοῇ δὲ μεγάλῃ θεοὺς 

» , [4 Ν ς , Ἔ 5 Ν 

ἀνεκάλει: ὥστε καὶ ἡ Μυρτάλη τὰ ἐν χερσὶ 
“Ὁ , δ 

καταλιποῦσα ἐξέδραμε καὶ ὁ Δάφνις ἐάσας “ τὰς 
3 ερ Ὁ, »ο 7 κ κι 

αἶγας ἀνέδραμε: καὶ ἰδόντες ἐβόων καὶ βοῶντες 
ἼΣ ΄ὕ 8 ἜΣ τ ἜΣΗΙ ΤΣ ͵ θ ᾽ δ ἐδάκρυον. 8. καὶ ἣν μὲν κενὸν ὃ πένθος ἀνθῶν, 
ον ᾿ ες Ἁ 7 4 » ὃ , δ" » 

ἀλλ οἱ μὲν πτοούμενοι" τὸν δεσποτὴν ἐκλαον 
" δ᾽ 2 Ν , 2 ΄ 5 ᾽ ΄ 

ἔκλαυσε δ᾽ ἄν τις καὶ ξένος ἐπιστάς." ἀποκεκό- 
ς ΄ Τὴ Χ » σμητο γὰρ ὁ τόπος καὶ ἣν λοιπὸν πᾶσα ἡ 5 

“ “ Ν ΄ 

γῇ πηλώδης. τῶν δὲ εἴ τι διέφυγε τὴν ὕβριν, 
ς » μὲ 2) Χ 3 Ψ Ἄ μ ὑπήνθει καὶ ἔλαμπε καὶ ἣν ἔτι καλὸν καὶ 

Υ͂ ΄ - 

κείμενον. ἐπέκειντο δὲ καὶ μέλιτται αὐτοῖς, 
“ “ Ν 

συνεχὲς καὶ ἄπαυστον βομβοῦσαι καὶ θρηνούσαις 
ὅμοιον. 

ΓῚ ΄ 5» 7 -“ 

Ὃ μὲν οὖνδϑ Λάμων ὑπ᾽ ἐκπλήξεως κἀκεῖνα 
», εξ ς« “ “ ᾿ ὃ , ς 7 ἔλεγε φεῦ τῆς ῥοδωνιᾶς ὡς κατακέκλασται, 

“ [ ᾽ »-“ “ -“ 7] 

φεῦ τῆς ἰωνιᾶς ὡς πεπάτηται, φεῦ τῶν ὑακίνθων 
“ Γ᾿ ἃ ’ 7] Ν 

καὶ τῶν ναρκίσσων οὺς ἀνώρυξέ τις πονηρὸς 
Υ̓ θ » “ Ν ον ᾿ δὲ ᾽ 2 θή ἄνθρωπος. ἀφίξεται τὸ ἦρ, τὰ δὲ οὐκ ἀνθήσει, 

Ν Ν Χ ῇ 

ἔσται τὸ θέρος, τὰ δὲ οὐκ ἀκμάσει, μετόπωρον, 
, Ν ΄ 7 

ἀλλὰ τάδε οὐδένα στεφανώσει. οὐδὲ σύ, δέσποτα 
, Ν Υ̓ “- 5 3 », πὰ 

Διόνυσε, τὰ ἄθλια ταῦτα ἠλέησας ἄνθη, οἷς 
ῇ παρῴκεις καὶ ἔβλεπες, ἀφ᾽ ὧν ἐστεφάνωσά σε 

, Ν 5 ᾽ 9 “- ο ὃ 7 “- 

πολλάκις καὶ ἐτερπόμην; ὥ πῶς, πῶς δείξω νῦν 
ἴω 7] - 

τὸν παράδεισον τῷ δεσπότῃ; τίς ἐκεῖνος 1 θεασά- 

ΓᾺΡ οτηϊύ 2 ρο ΟΟὉ: τη88 ἐλάσας 5.ΑᾺ. ομϊΐβ 
4 καινὸν (ΑἸηγοῦ οὐ καιν.) ῬΑΥΤ 1 11 οπημῦ πένθ. ἀνθ. Δ Ὁ 
αἰδούμενοι : Β' ἴδο. (2πη ἃ Ὠϑηα σποδούμενοι) 5.Α ἐπὶ τούτοις 

2909 

ες 

᾿ς Ὁ ΥΥ  ΎΎΡΥΣ  Β 



'ΒΟΟΚ ΨΥ, 88 7-8 

ἔποπ ἃ ἐπιθῇ οὐ σοῦ θου, μα γεπὶ Πὶβ οἱοῦ 65, ἀπα σα ]]δα 
50 ἰοπρ ἼΡροπ πε (ὐοα5, ὑπαὺ Μγτγίαϊα Ἰες. 411] πὰ 
τὰπ οαὐ {πιῦΠου, ἃπαὰ 1ΑρΡΠπῖβ, ἴοο, ἰεὺ ἢἰβ σοαὺβ 
9Ὸ ψΏΕΥα πον νοι] ἃπα τὰπ ὈΔῸΚ ἃραῖὶη. δ πεῃ 
ΠΥ δᾶνν ἰΐ, ὑπαῪ οὐἱεα ουΐ, Ἰαιηθηΐθα, ἀπα ψερΐ. 
8. Τὸ ρυίθνε ἔου ἐπε ἤονειβ ἰἴὃ νγὰϑ ἴῃ ναὶπ, Ραΐ 
4185} ὑπεὶν ἰογὰ ἔμεν ἴδασεα. Απα ἱπαβεα ἃ μΊῈΓαῈ 
ΒΥΔΠΡΟΥ, Πδ Π6 οοῖηθ ἔπογα, τϊρηΐ νεῖν ψῈ]]} 
Πᾶνε ψερὶ σἱΐῃ ὑπεη. ΕῸΣ 41} πΠ6Ὸ ορουν οἵ {πε 
Ρίδοα νγὰβ φὍΠΘ, 8πηα ποίῃϊηρ' πον τοιηδὶπθα Ρὰΐ ἃ 
Ἰαϊτα]επῦ 5011. [Ὁ δὴν ἤοννει πα δβοὰρβα {πῸ οαΐγαρα, 
ἴῦ Πα γεῖ, ἃ5 ἰ νγὰβ ἔπε, ἃ Π8 1 Πα ἢογάπθβθ πα 
ἰζ5 οἴαποθ, ἃπα 51} ννὰβ ἔδυ Αἰ ΠοῸΡῊ ᾿ὕνναβ ἰδ]ά. 
Απα 501} πε 665 αϊὰ δ ἀροη ἔπει, πα 41] δἱοηρ,, 
ἴῃ ἃ ΤὨΟΘΠΓΗΪΠΡ᾽ ΠΕ}, 58 πο 6 ἔππ θὰ] οὗ {πες 
ἤοννευ5. 

Απᾶ 50 [1,10 ουΐξ οὗ 5 σγεαῦ σοπβίουπαίοι ὈΤΌΚΕ 
ου ἢ ἰπΐο ἔπθϑθε ψοταβ: ““Α]85, αδἷδαβ, 6 ΤΟ ΒΔ 165, 
ον ἅτε ἔπαν ὈγΌΚΕα ἀονῃ ἃπα ἰοῦ ἢ ΚΕ ἰ5 1η6, 
ὑῃ6 νἱοϊασῖθβ, ἤονν ἅτε παν βρυσπεα ἃπηα ἰσοάάξη 
ἄονη! Αἢ πὰρ, {πε γδοίηζῃηβ πα ἀδῆοα1}]5. νυ] ἢ 
ΒΟΙῚ6. ν] Π]αΐπ Πα ΡῈ ]]6ὰ ἀρ, ὑπΠῸ ψιοκεαάδθὺ οἵ ἃ]} 
τηογία!ϊθ! ΤΠὴῈ ϑρυηρ νν1}}] οοτηθ, θαὺ ὑποβα ψν}}} ποῖ 
ϑγον φ͵ΊΘΘη ἀραΐῃ ; ἰδ Ψ}1}}] 06. ΒΌΤΩΤΠΘΙ ἃ πα {Π656 νν1}} 
ποὺ ον ; ἔπε δαυδασηπ νν}}}] οοσηα, αὖ {Π686 ψν1}} οἵνα 
ΠΟ ΟΠαρ οῖβ ῸΓ οὐ πεδᾶάβ. Απα αἰάβὺ ποὺ ἔποα, 
Βδοοπιβ, ἰοστα οὗ ἔπε σαγάβῃ, ρον πε βυβευησ οἵ 
ὑΠεϑε ἤονευβ, διηοπρ νν]Οἢ ποι αννε]]δαβῦ, ἸΡΟΠ 
νν Ιοἢ μοι Ἰοοκεαβὺ, ἀπα νυ νν πο ἢ 1 ἤᾶνο οσονπαα 
ὑπεθ 80 οἴϊεπ ἴῃ ἸΟῪ ἃπᾶ οἸδάποϑαῦῥ ΕΗον 5848]] 
[πον 5ῃανν ὑΠὶ8 σγάθη ἴο τὴν ἰοτα ἢ ἴῃ ψῇηδΐ τηϊπα 

56.Α οχηϊίβ πᾶσα ἡἣ ΤΟΣ ϑδρρθο 94 8 ρο ΗΟ: Α 
ὁ μὲν : Ρᾳ ὅ μὲν γὰρ 9. ῬΡᾳ ομμηῦ καὶ ἐτερπ. Ὀπῦ ἴογ βυπίαχ 
οὗ, ἔβλεπες ψ]Ὸ} οἷς ΔΌοΟνΘ 10 Α -ον 
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ΠΑΡΗΝΙ5 ΑΝῸ ΟΗΙΟΣ 

͵ “ “ -“ 

μενος ἔσται; κρεμᾷ γέροντα ἄνθρωπον ἐκ μιᾶς ' 
4 «ς , “ Ν Ν 7 ς 

πίτυος ὡς Μαρσύαν, τάχα δὲ καὶ Δάφνιν, ὡς 
“-“ ᾽ “ “- }] ͵ 39 , 3 

τῶν αἰγῶν ταῦτα εἰργασμένων." 9. δάκρυα ἣν 
ὅν ὍᾺ ΄ , .. Υ̓́ » Ν 5 

ἐπὶ τούτοις θερμότερα, καὶ ἐθρήνουν οὐ τὰ ἄνθη 
᾿, 2 Ἂ Ν “' “ , 2 ΄ Ν 

λοπον, ἄλλα τὰ αὑτῶν σωῶματα. ἐθρήνει καὶ 
΄ 

κ 

Χλόη Δάφνιν 3 εἰ κρεμήσεται, καὶ ηὔχετο μηκέτι 
» - Ἂ, ᾿ Ρ] “- Ν ς ΄ ἵ, 

ἐλθεῖν τὸν δεσπότην αὐτῶν, καὶ ἡμέρας διήντλει 
Ἄ «ς " 7 ῇ ΄ 

μοχθηράς, ὡς ἤδη Δάφνιν βλέπουσα μαστυγού- 

μενον. 
Ν ΕΣ Ν 5» 7 «ς » Ρ] “- 

Καὶ ἤδη νυκτὸς ἀρχομένης ὁ Εὔδρομος αὐτοῖς 
ς ς 7 ὁ ῖ 

ἀπήγγελλεν, ὅτε ὁ μὲν πρεσβύτερος δεσπότης 
5 } -“ “Φ -" -“ 

μεθ᾽ ἡμέρας ἀφίξεται τρεῖς, ὁ δὲ παῖς αὐτοῦ 
“-“ ζ , 7 μ τὰ Ν 

τῆς ἐπιούσης " πρόεισι. σκέψις οὖν ἣν περὶ ἢ 
΄-“ 

᾿ ͵ 

τῶν συμβεβηκότων, καὶ κοινωνὸν ὃ εἰς τὴν γνώμην 
Χ » , ς Ν Υ̓ Ἂ 

τὸν Εὔδρομον παρελάμβανον. ὁ δὲ εὔνους ὧν 

τῷ Δάφνιδ 7 ὸ βὰ ἡμολογῆ φνιδι παρήνει τὸ συμβὰν ομολογῆσαι 
Ι͂ [ο Γ Ν ΄ 

πρότερον τῷ νέῳ δεσπότῃ, καὶ αὐτὸς συμπράξειν 
“ - ς 

ἐπηγγέλλετο τιμώμενος ὡς ὁμογάλακτος" καὶ 
, 

ἡμέρας γενομένης οὕτως ἐποίησαν. 
"» “ Χ 

10. Ἧκε μὲν ὁ ᾿Αστύλος ἐπὶ ἵππου καὶ παρά- 
-“ “4 ς ἈΝ ᾽ 

σιτος αὐτοῦ, καὶ οὗτος ἐπὶ ἵππου, ο μὲν ἀρτι- 
-“ Ν 

γένειος, ὁ δὲ Γνάθων (τουτὶ γὰρ ἐκαλεῖτο), τὸν 
Ψ ᾿Ζ ͵ Ε δὲ Δ ᾿. «“ 8 -“ 

πώγωνα ξυρώμενος πάλαι. ο δὲ Δάμων ἅμα" τῇ 
ο ἂ “ “ “ 

Μυρτάλῃ καὶ τῷ Δάφνιδι πρὸ τῶν ποδῶν αὐτοῦ 
“- 2 - Ν 

καταπεσών, ἱκέτευεν οἰκτεῖραι γέροντα ἀτυχῆ καὶ 
- 7 

πατρῴας ὀργῆς ἐξαρπάσαι τὸν οὐδὲν ἀδικήσαντα, 
“ 7 5 , 

ἅμα τε αὐτῷ καταλέγει πάντα. οἰκτείρει τὴν 

1: ὃς σεήδὲ ΟἹ Α οηἰξιπ-Δίάφ. Ὁ. “ἤδη ΤΑ ΉΤΗ ἐπιούσῃ 

4 “Ῥᾷᾳ ὑπὲρ 5.Α κοινὸν δ. οπλϊίβ οὗτος ἐπὶ 

-γέννης “ ἣἧ Δοιηϊβ ἅμα. .. ποδῶν 
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ΒΟΟΚ ΙΨΥ, 88 8-10 

1} δ Ἰοοῖς ἀροη ἢ Ηον ψ1}}] ΠῈ ἴακε ἢ Ηε 
Ὑ}1}} Πα ηρ᾽ Τη6 ὉΡ ἴον ἂπ οἱ τόριθ, κ᾿ Μαυβγὰβ ΠΡΟῚ 
ἃ ΡὈῖπθ, 8πα ρεύοβδποθ Ροοὺῦ 1}άρῃπὶβ ἴοο, {πιηκίηρ; 
Ηἰβδ σοαΐβ ἢᾶνε ἄοπε {πε ἀεθα. 1 9. 1 {Π 6868 
ὑποσα [611] τποσα βοδ] ἀϊηρ ἔθδυβ; [ῸΓ πον ὕπευ ψερὺ 
ποὺ ἔου {πῸ ἤονγευβ, θαὺ ὑπϑιηβοῖνεβ. Απα Ο(ἢϊΪοα Ρε- 
νὰ] 6 α ΡοοΥ ΡΠ Πἰβ. ἰδ οαβε 1 μῈ 5ῃοι!α 6 παηρεα 
ἋΡ 8ἃπα βοουγρεϑα, 8πα ψ 5 ῃηθα ὑπδῖν Ἰογτὰ τηϊσηῦ ΠΟΡΟΥ 
ΘΟΙΉΘ, ΒΡ Παρ ΠΟΙ ἀαΥ8 ἴπ ΤΗΪΒΕΙΎ, ἃ5 1 ὄνε ὑῃ6 Π 
586 Ἰοοκεα ἀρομ Ποῖ βυνεεὺ λα ρ ἢ πὶ ἀπά οὺ {Ππ6 ΨἘ]Ρ. 

Βαΐ ἰονγαγαὰβ πἰσῃῦ Εππαγουηι5 οᾶσηθ ἃπηα Ὀγουρηΐ 
ὑΠθῖὴ νρογαὰ ὑπαὺ ὑπαὶ Ἰογα ννοσ!α οοτὴθ νη ῃγθῈ 
ἀαγ8, ἀπ ὑπαῦ ὑπαὶ γοὰηρ τηᾶβίθυ νοῦ] 06. {ποτὰ 
το-τηουτονν. ἹΠογοίοσε ἀθοιΐ νναὺ δα ὈΘίβ!] 6 ὑΠθῃὴ 
πεν 611] ἴο ἀε!!θογαΐθ, πα ἴοοκ ἴῃ σοοα Επα ΓΟ, 15 
ἰηΐο ὑπϑὶν ἐοῦποῖ]. 85 ΕἸ αΥΌμι15 ννὰ5 αἰτορεῦῃου 
ΠΑΡ πὶ ἢ ἔπε πα, ἃπα Πα δανίβοα ὑπαν 5Πο.1α ἤγβὺ 
ΟΡ η ἔπε ομᾶποα ἴο ὑπαὶ γουπηρ ἰοτα, ἃπα ὈΙΟΠΪβθα 

Πίτη561} δὴ δϑϑιϑίαηῦ ἴοο, ἃ5 Ομ 6 οἵ βοῖης ἀσοοιπῦὺ 2 ἢ 
Ὠΐτη ; ἴου Αϑύν]β ννὰθ πυσβθα ψ Ὁ} ἢΪδ. τὴῖκ, ἃπα Πα 
Ἰοοκεα προῖ ἢΐπὶ ἃ5 ἃ [οβίου-Ὀσοῦμου. Απα 80 πεν 
αἸα ὑπε ποχὺ ἀν. 

10. Αβύγ!αβ οἄτηθ οἢ. ΠΟΥΒΕΡΔΟΚ, ἃ ρΡᾶγαβιῖα οἵ ἢϊβ5 
ἢ Ἠΐτη, ἃπα ἢδ ἡ Πουβοῦδοκ ἴοο. Αβύν]αβ ννὰβ 
πον οἵ {πα ἤνϑι ἀονπ," Ὀυΐ ἢἷ5 (ἀπαῖπῃο (Πα ννὰβ ΠῚ5 
ΠΆΤ]6) Πδα Ἰοπρ᾽ ὑτῖθα ὑπΠ6 Ὀᾶγθεν 5 ἴοοϊβΒ. Βυΐ ]ἀπηο, 
ἰακίηρ Μυγία!α ἃπα 1 ρ ἢ η15 ψ ἢ Πίτη, πα ἢϊηρίηρ 
Βτηβ6 1 αὖ ὑπὸ ἔδεὶ οἵ Αβϑίγ!αβ, πασα]ν Ὀαβθθοπθα 
Βίτη ἴο Πᾶνε ΠΠΘΥΟΥ Οἡ ἃΠπ πηΐογτιπαῖθς οἷα τηᾶπ, ἃπὰ 
βᾶν 6 Ὠϊτη ἔτΌτη 15. ΓΑ ΠΟΥ 5. ΔΉ ΟΟΥ, ὁπ6 {πα νγὰβ ποῦ ἴῃ 
ἔα, οπα ὑμαὺ μὰ ἄοπα ποίῃηϊηρ ἃτη155 ; ἃπ6α ἴῃ6η 
το] Πίτη νυ μαῦ μα Ὀ6ΈΆ]16 πὴ τοι. ἀϑίν!αβ πδα ρἱτΥ 

1 ΤΟΥΗΪΟν ν ““ ροδῦβ Βὰ5 ἀοπϑ." 2. ὙΠΟΥΉΪΘν 85 ““δοοοιηρύ.᾽ 
3. 2,6. Ὅς ἢγϑῦ ἀονγη νγὰ8 ἸΡΟῚ ὨΪ8 Θἤθθκ. 
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ΠΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕΚ 

ἱκεσίαν ὁ ̓ Αστύλος καὶ ἐπὶ τὸν παράδεισον ἐλθὼν 

καὶ τὴν ἀπώλειαν τῶν ἀνθῶν ἰδών, αὐτὸς ἔφη 

παραιτήσεσθαι τὸν πατέρα καὶ κατηγορήσειν τῶν 

ἵππων, ὡς ἐκεῖ δεθέντες ἐξύβρισαν καὶ τὰ μὲν 

κατέκλασαν, τὰ δὲ κατεπάτησαν, τὰ δὲ ἀνώρυξαν 

λυθέντες. 

᾿Επὶ τούτοις εὔχονται " μὲν αὐτῷ πάντα τὰ 

ἀγαθὰ «ὁ πὰς γλθί καὶ ἡ Μυρήάχηι Δάφνις δὲ 

ἈΝ τ προσεκόμισεν ἐρίφους, ἐκ κ1: ὄρνιθας καὶ 

τὰ ἔκγονα αὐτῶν, βότρυς ἐπὶ κλημάτηον, μῆλα 

ἐπὶ κλάδων: ἣν ἐν τοῖς δώροις καὶ Ἰρομόν ἀν 

οἶνος Λέσβιος," ῬΟΘΗΡαΙ κάλλιστος οἶνος. 11]. 

μὲν δὴ ᾿Αστύλος ἐπήνει ταῦτα καὶ ὙΕΡΙ ἡ Ή} 

εἶχε λαγῶν, οἷα πλούσιος νεανίσκος καὶ τρυφῶν 

ἀεὶ καὶ ἀφιγμένος εἰς τὸν ἀγρὸν εἰς ἀπόλαυσιν 

ξένης ἡδονῆς. 

ὋὉ δὲ Γνάθων, οἷα μαθὼν ἐσθίειν ἀνβροπύβ καὶ 

πίνειν εἰς μέθην καὶ ιλαγμεύβμηῃ μετὰ τὴν μέθην 

καὶ οὐδὲν ἀλλὸ ὧν ἢ γνεῖθος καὶ γαστὴρ καὶ τὰ 

ὑπὸ γαστέρα, οὐ παρέργως εἶδε τὸν Δάφνιν τὰ 

δῶρα κομίσαντα, ἀλλὰ καὶ φύσει παιδεραστὴς 

ὼν καὶ κάλλος οἷον οὐδὲ ἐπὶ τῆς πόλεως εὑρών, 

ἐπιθέσθαι διέγνω ὃ τῷ Δάφνιδι καὶ πείσειν ᾧετο 

ῥᾳδίως ὡς αἰπόλον. 

Γνοὺς δὲ ταῦτα, θήρας μὲν οὐκ ἐκοινώνει τῷ 

ΙΑ τὸν ἵππον : α τῶν ἱππειῶν (Β -εἰων) 2. ῬΡᾷ ̓ πηρβυΐ. 

δ φῬᾳ μῆλα δὲ 3.|Α Λέσβ. δὲ 5. ρφῬΡᾳ ομηϊῦ λαγν. . - - 

οὐδὲν 6 οὗ, Χρϑη. ΕΗ. 8. 2. 

204 

ῤ 



ΒΟΟΚ ΙΨΥ, 88 10.11 

05 ἐπε ψγείοῃεα συρρ]ϊαπΐ, ἀπ ννεπὺ ἢ Βίτη ἴο 
{πΠ6 σατάδη ; δπηα Πανίπρ 566 η Π6 αεδβίσγιοίζίοη οὗ 1 
ἃ5 ἴο ἤονγειβ, μῃῈ ῥγοιηϊβεα ἴο ριόσιγα ἔπθ πη) ἢῚ5 
[αι ποτ᾿ 5 Ραγάοη ἃπα ἰὰν ὑπὸ ἔδ!]δ οα [Π6 ἤευν ΠΟΥ565, 
ἐῃαὲ ψψεσγε ὑϊεα ἐπεγεαθοῦΐβ, Ὀορο] δα ο᾽εΥ βουηθιιηρ, 
ἀπ Ὀτοκα ἐμεὶγ Ὀγϊα]65, ἀπαὰ 80 ἴ Βαρρεπεα {δαὶ 
αἰτηοϑὲ 4}} ἐῃῆε ἤοννειβ Ἔνεύυννῃεα σρεῦα ἰτοα θη 
ἄονη, ὈγόκΚεη, πα ἴον, πα ἤππάεγεα ἘΡ. 

Αἱ τΠϊ5, ἴᾶτηο πα Μ υυΐαϊα ργαγεὰ {πε (ὐοαβ ψου]Ἱὰ 
ΡΙΌΒΡΕΙ Πίπη ἰπ Ἔνευυτϊηρ ; ἃπα γοιηρ [ΡΠ 15 Β00ἢ 
ἴτευ ργεβεηΐεα ἢΐτη νυ τῃϊηρθ τηδ θα γεδαγ ἴο ἐπαΐ 
ῬαΡοΟβα ἢ γουηρ Κιάβ, οὐθαι-Οἤθ 865, ἃ ΠΕΠΊΘΤΙΟΙΒ 
Ὀτοοάᾶ οὗ Πεπ-ἀ πα -οῃϊοκεπβ, θυ πο 65. οὗ σγαραβ Πδηρ- 
ἴπρ' 511}} ἀρὸπ ἐμ εῖτ ρα] τ β, πα ἀΡΡ]65 ου ὑΠ6 Ὀουρ5, 
Δα διηοηρθῦ ἔπθπὶ ἃ Ὀοί6 οἵ ἴη6 [,οϑθῖδη ]1Π6, 
ἔγασγαηΐ νὶπα ἃπα με ποδὶ Ὄχοοὶ]θηῦ οἵ ἀγίηκβ. 
11. Αϑῦγ!υβ σοτητηθπαάθα ἐπεὶ. οὐ]αΐϊοη ἃπαὰ επῖευ- 
ἰαϊητηδηΐ, ἀπ νγεπὺ ἃ παπίϊησ Π6 Πᾶγα ; Ὁ ἢ6 νγᾶβ 
τ οἢ, πα σίνεη ἴο ρ᾽θάβισα, πα ὑμπουθοσα οαπηα ἴο 
ἴακα 1 ἀοτοδα ἴπ {πε οουππηίτνυ. 

Βυὲ παῖμο, ἃ τηᾶπ ὑμαὺ ῃδα ἰεαγηῦ οαἱν ἴο ουἐ]6, 
ἃ Πα αἀὐπκ {11 ἢ6 νγὰβ ἀσαηξκ, ἀπα αἰξεγνναγαβ ροᾶῪ ὑπῈ 
Ιδοθου, ἃ πηᾶπ ὑπαὺ τϊπα θα ποιῃϊηρ Ὀὰΐ Πὶβ. ὈΕ]]ν3 
Δα Πὶς Ἰαβοϊν  οσβηθϑ5 Ὁπάθὺ ἐπαῖ,- 6 Πα ἴδκεη ἃ 
ΙΏΟΥῈ Ουχΐϊοιβ νον οἵ [ὰρῇῃπὶ5 ἔπε οὐμεῖβ δα, 
γΠῈπ Πδ ρῥιεβεηίεα {πε οἱἤβ. 8564 οὔτὴ πϑῖίιγα 
ῬΆΘΙΟΓΌΤΩ ἃτηδίου δϑβοῖ, ἱπνθηΐα απ18]6 η} π6 πὶ Υ0Ὲ 
αυΐάσηη νἱάογαῦ ἔοστηα, λα ρ ἢ ΐπη ἀρροτεαϊ ἀδογονξ, 
ος ἔδοϊ!α. ταῦθ 111: αἰροῖΐε Ποιηϊπὶ σαρυαυῖο 56 
ῬΕΥΒΙΔΒΌΤΏΤΩΗ. : 

Ὑγῆεπ ἢαῈ δὰ πον ὑπι5 ἀεο! θογαϊθα υυτἢ Ὠϊτη561, 
6 ννεπὲ ποῖ αἱοπρ σἱῃ Αβύν]υβ ἃ δυπίϊησ, Ὀαυΐ 

1 ΤΏΟΓΗΪΘΥ γἸβρυϊηΐβ ““ΟΥ Βοπηθυ μη ρ.᾽" 5 1Ἀη6 ατοϑκ Βδβ 
ὃ Ῥὰπ οἢ γνάθος “" 7νν,᾿ πα ““παῖμο." 
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2 δ ΄ “ Αστύλῳ, κατιὼν δὲ ἵνα ἔνεμεν ὁ Δάφνις λόγῳ μὲν 
τῶν αἰγῶν τὸ δὲ ἀληθὲς Δάφνιδος ἐγίνετο θεατής. 
μαλθάσσων δὲ αὐτὸν τάς τε αἶγας ἐπήνει καὶ 

», ἢ » ἊΝ » “7 εὐὐέν. ὁ , συρίσαι τιἱ αἰπολικὸν ἠξίωσε: καὶ ἔφη ταχέως 
ἐλεύθερον θήσειν τὸ πᾶν δυνάμενος. 12. ὡς δὲ 
εἶχε χειροήθη, νύκτωρ λοχήσας ἐκ τῆς νομῆς 

3 ᾿ Υ ἐλαύνοντα τὰς αἶγας, πρῶτον μὲν ἐφίλησε προσ- 
δραμών. εἶτα «ἔδεϊῖτο;- ὄπισθεν παρασχεῖν τοι- 
οῦτον οἷον αἱ αἶγες τοῖς τράγοις. τοῦ δὲ βραδέως 

: Ν γ᾽ 

νοήσαντος καὶ λέγοντος ὡς αἶγας μὲν βαίνειν 
΄ Ἑ 

τράγους καλόν, τράγον δὲ οὐπώποτε εἶδέ τις 
“- 5. αὶ 

βαίνοντα τράγον, οὐδὲ κριὸν ἀντὶ τῶν οἰῶν κριὸν, 
2 ΣἾ ᾿] ῇ » Ν “ » ’ ᾽ 

οὐδὲ ἀλεκτρυόνας ἀντὶ τῶν ἀλεκτορίδων ἀλεκ- 
΄ μ 9 ϑ' ς Π {0 , θ 8 Ἂν » τρυόνας, οἷος " ἣν ὁ ᾿νάθων βιάζεσθαι" τὰς χεῖρας 

«ς -“ 

προσφέρων. ὁ δὲ μεθύοντα ἄνθρωπον ἑστῶτα 
, ΝῚ - 

μόλις παρωσάμενος ἔσφηλεν εἰς τὴν γῆν, καὶ 
φ ΄ 

ὥσπερ σκύλαξ ἀποδραμών, κείμενον κατέλιπεν, 
Ν ἊΝ » ἀνδρὸς οὐ παιδὸς εἰς ὁ χειραγωγίαν δεόμενον. καὶ 

, [τ 

οὐκέτι προσίετο ὅλως, ἀλλὰ ἄλλοτε ἄλλῃ τὰς 
5 » » “ Ν ͵ὔ ᾿ὕ, Ν -“ αἶγας ἔνεμεν, ἐκεῖνον μὲν φεύγων, Χλόην δὲ τηρῶν. 

Ἁ Οὐδὲ ὁ Γνάθων ἔτι περιειργάζετο καταμαθὼν 
- ᾽ , ΄ ᾽ τ Ἄς: ΄ Σ 2 
ὡς οὐ μόνον καλος, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρὸς ἐστιν. επε- 

ἢ) Ν Ν ““ ᾿᾿ ᾽ ἴω μας 5 τήρει δὲ καιρὸν διαλεχθῆναι περὶ αὐτοῦ τῷ ᾿Ασ- 
τύλῳ καὶ ἤλπιζε δῶρον αὐτὸν ἕξειν παρὰ τοῦ 
νεανίσκου πολλὰ καὶ μεγάλα χαρίξεσθαι θέλοντος. 
18. τότε μὲν οὖν οὐκ ἠδυνήθη" προσῇει γὰρ ὁ 
Διονυσοφάνης ἅμα τῇ Κλεαρίστῃ, καὶ ἣν θόρυβος 

τ ρ0 Βύθποῖκ (ΑἸηγοῦ) : τὴ85 τὸ - ἐδεῖτο ᾿ὶ 5.80 
ΟΟὉ : τη85 οἷός τε ἃ5 ἴη Ῥαγύῃ, 7 ἃπα Αοῆ. Ταῦ. 4. 9 δΓΑ 
βιάζεται 4.α πρὸς 
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σοίηρ ἀονα ἰηΐο ἔπε ἢ6] 4 νγνθγε 1λαρΠ 5 Κορὺ, Πα 
Β81 4 6 οἄτηθ ἴο 866. ἴπῸ οορῖβ, θυΐὺ οατηθ ᾿πάθϑα 
βρϑοΐαϊου οἵ {πε γνουΐῃ. Ηδ θερϑῃ ἴο ρᾷ]ρ πίτη τ ἢ 
Βο Ὁ ψουα 5, ρυαῖϊθθα 5. σοαΐβ, οα]]6α ΤΌ ΠαΪγ ὁ. ἢϊτη 
ἴογ ἃ Ῥαβύογα ἔππδ, ἃπα 5816 νυ Π4] ἢ6 νοῦ] ΒρΈ θα! ν 
ἱτηρεῖγαϊα ἢ Προυον ἴον Πΐτη, ἃ5 θείηρ 4016 ἴο 40 
νγπαὺ 6 μου ψἱὉἢ Πὶβ ἰογτα. 12. {00 ἁυΐδηη {ΠΌ τὴ 
τη 516 ἔπι 51 ΟΊ ι16 Το  ἹΡ Υη νἱαἸῦ, ποοῖα ᾿πϑαϊαῦιιβ 
ΘΔ Ρ6 1165 α Ραϑῦπ θα ποθ ], ἀΘΟΌ 6 ἢ 5 οϑοιΐα Πα ΘΔ} 
ἀδαϊῦ; αἀεἰπάθ αὖ τηογῈ ΘΑΡΥΆΓ στ ΠΪγΟἾ5. 515. ΘΟρίϑιη 
βαοϊθη πη 5101] ἰθύριη οὈνογίεῦ ργδοαῖασ. Ηδες 
οὔπη ἰάπάθηη ἃπίτηδα νου 58θεὺ [λάΡΠη15 εὖ αἰχίϑϑοῦ 
οαΡρτὰ5 απο ἱπεαηῦ ἢϊτοὶ, 16 αυΐϊάθη 86. τϑοῖα 
ΒάθΘσθ, 566 Βίγουση πυτηααδπ αἰδιη π ν]α 5868 
ἰηἶτα Πίγοῦμπη Ποαι6 δγϊθΐθιη ΡΓῸ ονίθιιβ υϊθίθῃῃ, 
ΠΘα86. ΘΆ]]05 φρ]]Π] πάγη ἰοθὺ φΆ]]08, ἰδ] παῖμο 
γ6}]6 νἱ δαϊρεγε τηδηιβαιθ ἰηΐοοσθ. Βυΐ [ΡΠ η15 
ἤσπρ οἱἵ᾽᾽ τΠἰ5 ἀσαηκοι σοῦ, γγῆο βοᾶσος οοι]α ϑἰδπα 
ὍΡΟΙ 5 Ιαρϑ, ἃπα ἰαϊὰ Πίστη οὴ ὑπ6 σγοια, ἅἃπα 6 
ὙΠΙρΡΡΕα ἀὐνὰν ἀπα ἰοῦ πη. ΝΟΥ νου [ΡΠ 5 
ΘΠααγα Ὁ Π6 5ῃου] ἃ παϑὺ ἢΐτη ὄνοῖ δἴξου, ἀπα ὑποτο- 
ἔογε 5} σγϑιηονεα" ἢἷἰς ἤοοκϑ, ἀνοϊαϊηρ ἢΐτη πᾶ 
Κεαρίηρ ΟἼ]οα φὰγθίι]])ν. 

τ ΑΠπα ἱπαδεα Οπεαῖμο αϊα ποὺ ργοοθθα ἴο ἐτοιθ]ς 
Βίτη ἔαγέπου : ἴον ἢῈ Πα ἔοι πα τη αἰγεδαν ποῦ ΟΗΪ]ΥῪ 
ἃ ἔαϊν θὰ ἃ βἴοι θογ. Βαῦ ἢδ νναϊϊεα ἃ οοοδϑίοῃ 
ἴο 5Ρ68κΚ οοποθυηΐηρ ἢΐτη ἴο Αϑύγ]αβ, πορίηρ ἴο Ρὲρ 
Ὠίτη οἵ [ῃ6 ρα]]απῦ, ἃ5. ὁπ ὑπαῦὺ σου] θεβῖονν ΠΡΟῚ 
Βίτη τηϑην ἃπα Ὀεΐξευ ρἹ 5 ἔΠθη ὑπαῖ. 13. Βυΐ 1Ὁ νγὰβ 
ποῦ ἃ ἰὴ ἴο [ὰ}κ οὗ 1 πον ; ἔου. 11 ΟΠ βορἤδη 65 
νγε5 οοὴθ ἢ ἢἰς γυῖα (Ἰθαγιϑία, πα 411 αρθοιΐ ννὰ5 
ἃ θυΒΥ ποῖβθ, ἔαπηα]διοι5 ρα 6. οὔ σαυυαρ 5,1} ἃ Πα ἃ 

1 Ῥ8ΟΙΪΚ Δ: Ϊ]η8]5. 
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πολὺς κτηνῶν, οἰκετῶν, ἀνδρῶν, γυναικῶν. μετὰ 

δὲ τοῦτο συνέταττε λόγον καὶ ἐρωτικὸν καὶ 
΄ 

μακρόν. 
3 ε 
Ην δὲ ὁ Διονυσοφάνης μεσαινπόλιος μὲν ἤδη, 

, Ν Ἃ Ν . , ς “ 

μέγας δὲ καὶ καλὸς καὶ μειρακίοις ἁμιλλᾶσθαι 
, Ρ] Ν ἈΝ ͵ὔ 8, » ’, κ᾿ 

δυνάμενος, ἀλλὰ καὶ πλούσιος ἐν ὀλίγοις καὶ 
Ν Ὁ ᾿ὃ Χ “ Ω 5 θὰ “ “ 

χρηστὸς ὡς οὐδεὶς ἕτερος. οὗτος ἐλθὼν τῇ πρώτῃ 
Ὁ 7 “ 

μὲν ἡμέρᾳ θεοῖς ἔθυσεν ὅσοι προεστᾶσιν ἀγροικίας, 
] Ν ΄ Ν Ὰ Χ ΄ Ν Δήμητρι καὶ Διονύσῳ καὶ ἰἸανὶ καὶ Νύμφαις, καὶ 

Ν “- “ “ » “ “ 

κοινὸν πᾶσι τοῖς παροῦσιν ἔστησε κρατῆρα, ταῖς δὲ 
͵ , αἾ “ 

ἄλλαις ἡμέραις ἐπεσκόπει τὰ τοῦ Λάμωνος ἔργα. 
ΝΎ ἢ - “ Χ Ν 7 2 » Ν Ἂ ,.9 7] 

καὶ ορὼων τὰ μὲν πεδία ἐν αὔλακι, τὰς δὲ ἀμπέλους 
2 7 Ν Ν ΄ ᾽ ὼ ἃ 

ἐν κλήματι, τὸν δὲ παράδεισον ἐν κάλλει (περὶ 
ἈΝ “ » “ ᾽ » ἈΝ ψι » 7 

γὰρ τῶν ἀνθῶν ᾿Αστύλος τὴν αἰτίαν ἀνελάμβανεν), 
“Ἁ Ἀ ΄ 

ἥδετο περιττῶς, καὶ τὸν Λάμωνα ἐπήνει καὶ ἐλεύ- 
θερον ἀφήσειν ἐπηγγέλλετο. 

Κατῆλθε μετὰ ταῦτα καὶ εἰς τὸ αἰπόλιον 
τάς τε αἶγας ὀψόμενος καὶ τὸν νέμοντα. 14. Χλόη 

Ν δ, 2 Ἁ “ Μ - Μ : - 

μὲν οὖν εἰς τὴν ὕλην ἔφυγεν ὄχλον τοσοῦτον 
αἰδεσθεῖσα καὶ φοβηθεῖσα, ὁ ὁ δὲ Δάφνις εἱστήκει 
δέρμα λάσιον αἰγὸς ᾿ἐζωσμένος, πήραν νεορραφῆ 
κατὰ τῶν ὥμων ἐξηρτημένος, κρατῶν ἀμφοτέραις," 
τῇ μὲν ἀρτιπαγεῖς τυρούς, τῇ δὲ ἐρίφους 25 γαλα- 
θηνούς: εἴ ποτε ᾿Απόλλων 'Λαομέδοντι θητεύων 
ἐβουκόλησε, τοιόσδε ἢ ἣν οἷος τότε ὥφθη Δάφνις. 
αὐτὸς 'μὲν. οὖν εἶπεν οὐδέν, ἀλλὰ ἐρυθήματος 

6 

πλησθεὶς ἔνευσε κάτω προτείνας τὰ δῶρα: ὁ 
᾽᾽ 

δὲ Λάμων, «Οὗτος, εἶπε, “σοί, δέσποτα, τῶν 
“ , ε Ν εὖ 

αἰγῶν αἰπόλος. σὺ μὲν ἐμοὶ πεντήκοντα νέμειν 
1 ρο ΝΜ: τη88 ταῖς χερσὶν ἀμ. 5.α ομηϊύβ (ποῦ Ατηνοῦ) 
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Ἰοηρ γοϊίπια οἵ τηθπβεγναηΐθ πα τηδϊάβ. Βυΐ ἢ6 
ἐπουρῦ νυν Πϊτηβο]  ἴο τὰ κα αὔξενγνγασταβ ἃ ΒΡΈ ΘΟ ἢ 
ΘοΟΠοεσ πίη [λα ρΠηϊ5, βαποϊθαΐ ἕο ἰονε, δα ποϊθηΐ ἔῸΓ 
Ἰεπρίῃ. 
Ομ ΒΟΡμᾶπμ65 νγὰβ πον ΠΑ] σγὰν, Ὀαὺ νϑὺν [8]}} 

ἃπα νν 6 }1- Πυθα, ἃπα 4016 αὖ δὴν Ἔχϑγοῖβα ἴο συᾶρθὈ}]6 
ἴπ ὑΠ6 γοιηροῦ ᾿ἰδῖ. ΕῸΣ ἢὶβ το μ65 ἔξνν οᾶτηθ ΠΘΔΓ 
Βΐτηα ; ἔου. μοποϑὺ ΠΠ|6, 1υϑύϊοθ, ἀπα Ἔχοθ! ]θηΐ ΤΔΠΠΘΥΒ, 
βοαπΐ 56 ἢ Δπούμεου το θῈ ουαπα. Ηθ, θη ἢδ νγὰς 
οομη6, οἴετοα ὑῃς ἤνθὶ ἀδν ἴο ὑπε ργεβίἀθπὶ (οάβ 
οὗ τγα] Ὀιβίηθϑϑ, ἴο δγοβ, Βδοοπαβ, Ρᾶπ, ἃπα {πε 

Ο ΝΥΙΏΡΙ5, ἃπα βεὺ ὋΡ ἃ ΘΟ ΟΜ] ἴον 41} ὑπαῖ 
ὙΈΥῈ Ργεβεπὶ. Πα οὐπεὺ ἀἀγβ Πα ναὶ καα ὐγοδα ἴο 
ἴακα ἃ νίενν οἵ [ατηοβ ὑγΟσ ΚΒ ἢ ἃπα βϑείηρ ον {πε 
ϑτοσπα νγὰβ ΡΙουρηδα, πον γε! ]δα τυ ἢ δ] μῖ5 ἃπα 
ἢονν ὑσίτα {Π6 ν᾿ παυατα πνὰβ, πονν ἔαϊτ ἀπα ἤρα ϑῃϊην 
ὑπ6 νυἱνϊάδτν (Ὁ 85 ἴον {π6 ἤονγευβ, Αβϑύγ]αβ ἴοοκ {πΠῈ 
ἔδα!]δ ἀροπ Πϊτη561), μ6 νγὰβ ὑγοπἀοΥ Ὁ}}ν Ρ] Θαβεα πᾶ 
αἀο!ρη εα υυἱν}} 41}; ἃπα θη ἢδ δα ρΡῥγαϊβεα [π|0 
τ Οἢ, μ6 ΡὈγομβοα Ὀεβιάθβ ἴο τη κα ἢΐπη ἔτεα. 

Αὔουννασαβ μα ψεηΐ ἱπῖο {π6 οἴμεὺ ἤε]αβ ἴο 566 
ἐπ σοαῖβ πᾷ Ὠΐτη ὑπαὶ Κορ ὑπθπι. 14. Νοὸνν ΟἜΪ]οα 
ἢεα ᾿πΐο ἔπε ννοοᾶ ; ἴογ 5η6 οουἹά ποῖ θδὰγ 50 βίο ηρ' 
ἃ ῬΓΈΒΘΠΟΕ 8Ππα νψγὰϑ αἰγταϊα οἵ 80 σγεαὺ ἃ δοῃρϑην. 
Βαΐ ΡΠ ηβ βἰοοα οἷνγὺ νι ἃ 5Κῖπ ἔτουτη ἃ {πῖοκ- 
Βῃδσοθα σοαΐ, ἃ πον βουὶρ ἃθοιΐ Πἰ5 5Βῃοι]άογθ, ἴῃ 
0Π6 Βαπα Πο]αϊΐπρ' σγαοπ Ομ δ αβεβ, ψΊ ἢ {Π6 οὐποὺ ᾿ςδα- 
ἴηι 5 ΚΠ ησ Καθ. [Πἔ ὄνοσ Αροὶ]ο ννουἹα ᾿ὲ Ὠἰγεα ἴο 
Β6υν Ὲ Γαοιηθάοῃ ἃπα τε πα οἡ Πετάβ, }5ὺ 50 Π6 Ἰοοκοα 
ἃ5 ΠΡ ῃηἷ5 ἔπθη. Ηδ βροόῖκὸ ποῖ ἃ ψοχζᾷ, θα 41} οὴ ἃ 
ὈΠ]Ὰ5}), οαϑεϊηρ' 5 αν 85 ΠΡΟῚ {πε σγτουπά, ργοβοηϊθα {πὸ 
ΤᾺΓᾺ] ΟἹ 5 ἕο ἢ Ιονα. Βιυΐ ᾿ἅτηο βροόῖκο : “ 51ν,᾿ φυοίῃ 
6, “" {Π|5 15 ἔπ Κϑδρεὺ οἵ ἴποβε σοαΐῖβ. ΤῸ τὴὲ γοιῖι 

΄ 
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ῇ ᾿ δύ φ Φ , »ὔ 

δέδωκας καὶ δύο τράγους, οὗτος δέ σοι πεποίηκεν 
Ν Ἄ ἵ ΄ «ς “ 

ἑκατὸν καὶ δέκα τράγους. ὁρᾷς ὡς λιπαραὶ καὶ 
Ν ,ὔ Ἂν τὰς τρίχας λάσιαι καὶ τὰ κέρατα ἄθραυστοι; 

Ψ 3 Ν “- 

πεποίηκε δ᾽ αὐτὰς καὶ μουσικάς" σύριγγος γοῦν 
ἀκούουσαι ποιοῦσι πάντα." 

χω - -» 

16. Παροῦσα δὲ τοῖς λεγομένοις ἡ Κλεαρίστη 
“ Σ 4 “ 7] - Ἁ 

πεῖραν ἐπεθύμησε τοῦ λεχθέντος λαβεῖν, καὶ 
υ ὃ , - 5. ῖ«Ν μν Μ 7 

κελεύει τὸν Δάφνιν ταῖς αἰξὶν οἷον εἴωθε συρίσαι, 
7 ,ὔ - “- 

καὶ ἐπαγγέλλεται συρίσαντι χαριεῖσθαι χιτῶνα 
Ν “- Ν ς 77 φ Ἀ ΄ 

καὶ χλαῖναν καὶ ὑποδήματα. ὁ δὲ καθίσας 
ο ᾿ ΄ Ν εν “ “- 

αὐτοὺς ὥσπερ θέατρον, στὰς ὑπὸ τῇ φηγῷ 
Χ Ἁ , Ν ΄ 7 - καὶ ἐκ τῆς πήρας τὴν σύριγγα προκομίσας, πρῶτα 

7 3 7 Ν μὲν ὀλίγον ἐνέπνευσε: καὶ αἱ αἶγες ἔστησαν τὰς 
Ἶ σε 1 οὟ ΄ 

ενέεπσσχγνευσε Τὸ νομιον" κεφαλὰς ἀράμεναι. εἶτα 
ι ε 3 ὙΜΙ͂Ν 7 7 Η 

καὶ αἱ αἶγες ἐνέμοντο νεύσασαι κάτω. αὖθις 
Ἂ Ψ ΄ ,ὔ 

λιγυρὸν ἐνέδωκε: καὶ ἀθρόαι κατεκλίθησαν. ἐσύ- 
Χ ΣΝ , ς δέ Ὁ“ 9 ΄ ρισέ τι καὶ ὀξὺ μέλος: αἱ δέ, ὥσπερ" λύκου 

, » Ἁ “ 7 3. 2 ,ὔ 

προσιόντος, εἰς τὴν ὕλην κατέφυγον. μετ᾿ ὀλίγον 
Ἂ ᾽ “ “ 

ἀνακλητικὸν ἐφθέγξατο: καὶ ἐξελθοῦσαι τῆς ὕλης 
7 ᾿ - 7 Χ 

πλησίον αὐτοῦ τῶν ποδῶν συνέδραμον. οὐδὲ 
᾽ 5 ͵ ἐς 

ἀνθρώπους οἰκέτας εἶδεν ἄν τις οὕτω πειθομένους 
ἡ ᾽ “ 5 » 7 

προστάγματι δεσπότου. οἵ τε οὖν ἄλλοι πάντες 
ΡΣ ΄ Ν Ν ΄ ς ’ Ν 

ἐθαύμαζον καὶ πρὸ πάντων ἡ Κλεαρίστη, καὶ 
Ν “ Ρ] Ψ » Ὁ - Μἷ » ῇ 

τὰ δῶρα ἀποδώσειν ὦμοσε καλῷ τε ὄντι αἰπόλῳ 
καὶ μουσικῷ. 

͵ Χ Καὶ ἀνελθόντες εἰς τὴν ἔπαυλιν ἀμφὶ ἄριστον μ 
ΤΑ οχηῖίδβ εἶτα... κάτω ΞᾺΑ ὡς 
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οομηχηϊ εα Πέον 5η6 5 ἃπᾶα ὕννο ἢε᾽ 5. Οἱ ἴδει ἢε 
Βὰβ5 τηϑᾶθ γοὰ ἃῃ δυπαγεα πον 8πα θη ἢε-ροαίβ. 
1)0 γοι 566 μουν ρ]υτὴρ πᾶ ἔαὺ {ΠΥ ἀγα, πον 5ΒῃΔΡΡῪ 
ἃ Πα ΤΟῸΠΡῊ {Πα ῖν Παὶν 15, πον δηὐγα ἃΠπΠα πηβῃδίζεσεα 
πεῖν Πού ἢ Βεβϑίαθεβ 6 ἢδᾶβ τηϑᾶθ {6 1Πὶ τηι5108]. 
Εὸν 1 παν ἀο Ὀαΐ δ ἢΪβ8 ρίρε, {πεν δῖε τεδαγν ἴο 
ἀο νΣδίβοθνευ ἢ6 ψ1}}.᾿᾿ 

15. ΟἸδαγιβία ἤδᾶγαὰ ἢΐτη ννῃαὺ ἢε 58], πα ᾿εϊπρ' 
βίσιοκ ἢ ἃ Ἰοπρίηρ ἴο πᾶνε ἰδ ργεβεηῦν ἰγῖθα 
ΠΕ ΠΟΥ Ὁ ΕΥῈ 50 πάθεα οὐ ποῦ, 5η6 145 Πλᾶαρ ἢ 15 
ἴο Ρἷαγ ἴο Πὶβ σοαΐβ ἃ5. ῃΠῈ σνοῃίθα ἴο 40, ΡγΓΟΙηβ ηρ' 
ἴο σῖνε τη ἴον Π15 μἱρίπρ' ἃ οοδΐ, ἃ τηϑηΐ]θ, ἃπαὰ παν 
58Πη065. [αρἢηΐβ, ἤθη 841} 6 σΟΙηρϑμΥ τνὰ5 βαἴε ἃ 
ἃ ἱῃεαῖγε, νγεηῦ ἴο ἢὶβ οὐκ, πα βἰδπαϊηρ ὑπάδϑὺ 1 
ἄγανν Πἰβ ρίρε ουαΐ οἵ Πϊ5 βουὶρ. Απα ἢιβὺ με Ὀ]ονεα 
βοιηδί ῃίηρ ὑπαὺ νγὰβ ἰονν ἃπα ϑβιηδσί, δηα ρῬγΈβθη]ν 
{ΠεῸ σοαῖΐβ 056 ὉΡ ἃπα ἢε]α {πεῖν μεαάβ θο]ὺ ἀρτὶρῃῦ. 
ΤΉδπ Πα ρμῥΪαγεα {πε ραϑίογαὶ οὐ ργαζΖίπρ ἴὰπε, πᾶ 
ἐπε σοαῖβ οὐδ ἐπεὶ ἢεδᾶάβ ἀονηννασαβ ἴο ρο,δΖα. 
ἜΠεπ ἀραῖπ ἢῈ Ὀγεδαΐμεα ἃ ποῖβ νγὰβ 50 Ὁ ἃπα βυεεῖ, 
ἀπα 41} Ιὰν ἄοννγπ ἰορεῖμεν ἴο τεϑῖ. Αποη ἢδ βίσθοκ 
ἊΡ ἃ 5Π87Ὁ}, νἱοϊ πὶ, ὑασηυ]ζιοιβ βουπα, ἃπα ὑπαν ἃ]]} 
ΤΙ ΠΘα ἰπΐο ὑΠ6 ψοοα 8ἃ5 1 ἃ ψοἱ]ῇ Πδᾶ οοῖὴξ ΠΡΟ 
θη. ΑΠοΥ ἃ ψ Ἐ16 Πα ρἱρεά «αἱουά {πε γε ο}]}], ἃπα 
παν ὑγνῃεο]εα ουὖὐ οἵ {πΠεῸ ννγοοᾶ ἃραΐη δηα οᾶσηθ ΠΡ 
ἴο Π΄β νεὺὺ ἔεεῖ. ΝΈνεὺ νγὰβ ὑῃεῦα ΔΠΥ τηδοῖοὺ οὗ ἃ 
Βοῦβε ἐπαῦ Παᾶ ἢϊβ βευναηΐβ 580 ορβϑαιίοιιβ ἴο ἢϊ5 
οοτητηδπη8. ΑἹ] ὑπ Θρεοΐαϊζουβ δαγηϊγοα ἢϊς αὐῦ, δι 
ΘβΡθ οί ἢν ΟἸδαγβα, ᾿Ἰπβουηιοῃ ὑπαῦ 5πΠ6 οουἹα ποῖ 
Ραΐ βιγθαῦ 58μ6 νου] σῖνα ἢ ὑπὸ {πϊηρθὲ 5Π6 
ΡΓΟΙηΪβοα, γῃ0 νγὰ5 850. [ἈΠ ἃ ροαπετὰ δηὰ 5166 ἴῃ 
ΤΠ 516 Ἔν ἢ ἴο ΨΟΠΕΑΘΓΥ. 

γονὴ {Π15 Ρ]θαβασο πον τοαγηθα ἴο ἐπε οοἰξαρα 
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3 Χ “ , ͵ » ᾽ κὰ » » 

εἶχον καὶ τῷ Δάφνιδι ἀφ᾽ ὧν ἤσθιον ἔπεμψαν. 
Ἀ “ Γ » ᾿ “ 16. ὁ δὲ μετὰ τῆς Χλόης ἤσθιε καὶ ἥδετο 

“ “ 

γευόμενος ἀστικῆς ὀψαρτυσίας, καὶ εὔελπις ἣν 
΄ - ,ὔ Χ ' τεύξεσθαι τοῦ γάμου πείσας τοὺς δεσπότας. 

ε - Ν 

ὁ δὲ Γνάθων προσεκκαυθεὶς τοῖς κατὰ τὸ 
» , ’ὔ ’ Ν 

αἰπόλιον γεγενημένοις καὶ ἀβίωτον νομίζων τὸν 
7 -“ 

βίον εἰ μὴ τεύξεται Δάφνιδος, περιπατοῦντα 
ἈΝ ᾽ ΣΝ 7 ἈΝ 

τὸν ᾿Αστύλον ἐν τῷ παραδείσῳ φυλάξας, καὶ 
“ 7 ,’ὔἢ 

ἀναγαγὼν εἰς τὸν τοῦ Διονύσου νεών, πόδας 
“- “ ἃ“ 

καὶ χεῖρας κατεφίλει. τοῦ δὲ πυνθανομένου, 
“ “- “- ͵ὕ Γὲ Χ τίνος ἕνεκα ταῦτα δρᾷ, καὶ λέγειν κελεύοντος καὶ 

ς 7] 2 ) «ςς " “ 10 ᾽᾽ ὑπουργήσειν ὀμνύοντος, “ Οἴχεταί σοι Ἰνάθων, 
»Μ «. “ 7 

ἔφη, “ δέσποτα: ὁ μέχρι νῦν μόνης τραπέζης 
“ “ “ ς » ᾿ Υ͂ 

τῆς σῆς ἐρῶν, ὁ πρότερον ὀμνὺς ὅτι μηδέν ἐστιν 
ς “- ΄ ὡραιότερον οἴνου γέροντος, ὁ κρείττους τῶν ἐφήβων 

[οὶ 2 7 Ἁ Χ 2 εἶ Υ͂ 
τῶν ἐν Μυτιλήνῃ τοὺς σοὺς ὀψαρτυτὰς λέγων, 

΄ Ν ᾿ ΜῈ ΄ , ᾿ μόνον λοιπὸν καλὸν εἶναι Δάφνιν νομίζω. καὶ 
“Ὁ “ὦ “Ὁ ͵ ΄ 

τροφῆς μὲν τῆς πολυτελοῦς οὐ γεύομαι καίτοι 
ἤ 

τοσούτων παρασκευαζομένων ἑκάστης ἡμέρας, 
“ 5 ΄ ΄ὔ .οἡ ΡΣ ἃ Ἂ κρεῶν, ἰχθύων, μελιτωμάτων, ἡδέως δ᾽ ἂν αἷξ 
, , , " 

γενόμενος πόαν ἐσθίοιμι καὶ φύλλα τῆς Δάφνιδος 
ῇ ἀκούων σύριγγος καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου  νεμόμενος. σὺ 

ω Χ Ν 

δὲ σῶσον Γνάθωνα τὸν σὸν καὶ τὸν ἀήττητον 
4 , Ν ἔρωτα νίκησον. εἰ δὲ μή, σὲ 5 ἐπόμνυμι τὸν ἐμὸν 

ιι ’ὔ Ν Χ }] , Ἁ 7 θεόν, ξιφίδιον λαβὼν καὶ ἐμπλήσας τὴν γαστέρα 
“- -“ εὖ -“ 

τροφῆς ἐμαυτὸν ἀποκτενῶ πρὸ τῶν Δάφνιδος 
θυρῶν: σὺ δὲ οὐκέτι καλέσεις ναθωνάριον, 
[4 ϑ,νζ ὔ ϑιι ἢ. ἘΝ 

ὥσπερ εἰώθεις παίζων ἀεί. 
90 Ἠΐτγβοῆ : Α -ων: Ρᾳ -φ Ξ 50 ὙΙ]: τη885 σοὶ 
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ἴο αἴπθ, ἃπα βεηὺ [ρΡ ἢ πὶ βοῖηθ οἵ ὑπαὶ οΠΟΙΟΟΥ 
ἔαγτε ἴο ἐπε ἤεθαβ ; 16. σσοσε μα δαϑίεα πίτηβε] ψ ἢ 
ΟἾΪοα, πα ννὰβ βυνδούν αἴεοϊεα Ὀγ ὑποβε ἀδ]οαΐες 
ἃ Πα οοπέδοϊοηβ ἔγοιη ὑῃς οἰΐγ, ἀπά Βορεα ἢθ πὰ 
Ρ]δαβϑα ἢἰβ ἰἸοστὰ πα ᾿ἰδᾶὰν 50, {παὺ πον ἢ 5ῃοι]ᾶ ποῖ 
πηΐβ5 {Π6 τη. Βυῖ παῖῃο πον νγὰβ γτηοτῈ ἰπἢδτηθα 
ἢ ὑποβε ἐπίπρϑ ἀρθουΐ ἐπε σοαΐβ; 8πα οοιπηὐπρ ἢΪ5 
1πῆ6δ. πὸ 116 αὖ 411 ἀπ]θ85 μπῈ Πδα Πᾶρἢπῖβ αὖ ἢἰϊβ ψ}}], 
6 οαἰομοα Αϑίγ]αβ ναϊκίηρ ἴῃ ὑπῸὸ σαγάθῃ, πα 
Ἰεδάϊηρ' Πῖπ νυ ἢ Πΐτη ἰηΐο Βδοσῆι5. Πἰβ ἔδπθ, ἢ6 61] 
ἴο Κιββ ὶβ. μαπαᾶβ πα ἢὶβ ἔδβεῖ. Βυὺ ἢ ἱπαυϊγῖην 
ψὴν Πα αἰα 50 ἀπα Ὀϊαϊπηρ ἢΐπ [6}} ννῃδὺ ννὰβ ἐπ6 
τηϑῦθευ νυ Πΐτη, ἃπα βυνοδυῖηρ νι] ἴο ἤΠθδν ἃπᾶ 
Π6ΙΡ Πίπη ἰπ δηγιῃίπρ, “Μαρίου, ἰῃν Οπαῖμο ἰς 
ἀπάοπα,᾿᾿ ααοίῃ Πα; “ἴον 1 ψῇῃὸ Πεογοίοίΐογε ννὰβ ἴῃ 
Ιονα νι ποϊηϊησ θα ὑῃν ρ]επίθοιιβ 8016, δπά 
ΒΥΟΥῈ ποίμίηρ νγὰθ τοῦτ Ἃθβίγα]6, ποίῃϊηρ οἵ ἃ 
ΤΟΥ͂Θ ὈΥδοίοιβ ἴδπρ', ὑπθη φοοα οἷα νψῖπη6, 1 παῦ Πᾶνε 
οὔἴδη αἰπυτηθα ὑπαὶ ἴῃ γν οοη θοῦ πουβ Πα] ΘΟῸΚ5 ἡνΟΥ6 
ῃ8 συνεεϊεϑὺ ἐΠπίηρϑ ἴῃ ΜυΌΠῈπ6, 1 5Π8}} πον Ποτο- 
ΑΕΡΟΥ ΓῸΣ ἀνε ὑπῖπκ ὑπαὶ ποὐϊηρ 5. αἱ ἃ Πα βυνθοῦ 
θαὺ ΠΑΡ ηΐ5 ; ἃπα οἰνίπρ' ονεῖ ἴο ἔεθα Πρἢ, ποι ρἢ 
ποιὰ ἃ ἐγ Πθα ὄνεῖν ἀἂν νἱτἢ ἤσβῃ, στ ἢ, 
ν ἢ Ὀαπαπείίπρ,, ποϊΐπο ΘΟ] ΡῈ τηοῦα ρ]θαβαηΐ ἴο 
τη6 ἔθη ἴο θῈ ζυσπθα ἰπΐο ἃ Βοαῖ, ἴο δαὺ »γαβ5 8πα 
βΎθθη ἰθᾶνεβ, ἤδδὺ [ΡΠ πὶ Πὶς ΡΙΡῈ ἃπα "ὲ ἔξα αἱ 
ἢἰβ πΒᾶπα. Βαυΐ ἀο ποι ρύεβοσνε ἔν απαῖμο, ἀπά 
θὲ ἴο Βἴπη ἐπε νἱόΐον οἵ νἱοξουίουβ Ιονθ. [{{π|6855 Ὁ 
θὈ6Ὲ ἄοπθϑ, ἰ βυγεὰῦγ ὈΥ {πθα ὑπαὶ αὐῦ τὸν Οοα, ὑπαὶ 
γγμ πη 1 Πᾶνε ἢ]]6α τὴν ραῦποῦ τ ἢ τηθδαΐ, 111] ἰα Κα 
ὑΠ18 ἀαρσοὺ πα ΚΙΠ] τηγβοὶ αὖ Παρ ἢ 5 ἢῖς ἀΟΟΥ. 
Απα ἔπδη γοῖι ΤηΔΥ ΦῸ ἸΙΘοοκ γοιῦγ {016 ργο ον ἀπαῖμο, 
ἃ5 ποι ϑϑϑὺ ἀν ἴο 68]] τηϑ.᾿ 
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Ψ 

17. Οὐκ ἀντέσχε κλάοντε καὶ αὖθις τοὺς 
ἐπε ὉΠ κα , , ᾿ 
πόδας καταφιλοῦντι νεανίσκος μεγαλόφρων καὶ 

᾽ » μι “ ὰ ᾽ ᾽ ᾿ ͵ 9 ᾿ 

οὐκ ἄπειρος ἐρωτικῆς λύπης, ἀλλ αἰτήσειν αὕὑτον 
Ν “ Ν , ν᾿ 2 παρὰ τοῦ πατρὸς ἐπηγγείλατο κομίζειν εἰς 

Ὰ , 2. νὰ Χ “ Ε ,ὔ εἴ, πος τὴν πόλιν αὐτῷ μὲν δοῦλον ἐκείνῳ δὲ ἐρώμενον. 
.] } θ , “0 δὲ Ν ᾽ Ν εἰ “ θέ εἰς εὐθυμίαν ξ δὲ καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον θέλων προ- 

-“ “Ὁ ᾽ ΄ 

αγαγεῖν, ἐπυνθάνετο μειδιῶν εἰ οὐκ αἰσχύνεται 
Ν “- Ν Λάμωνος υἱὸν φιλῶν ἀλλὰ καὶ σπουδάζει συγ- 

- " ΄, “ κατακλιθῆναι νέμοντι αἶγας μειρακίῳ, καὶ ἅμα 
δ ΄ Ἁ Ἂ ὑπεκρίνετο τὴν τραγικὴν δυσωδίαν μυσάττεσθαι. 

ὍὉὍ δέ Ὁ [ο 2 Ν θ 7 » ἐ, οἷα πᾶσαν ἐρωτικὴν μυθολογίαν ἐν 
- “ ᾿ 

τοῖς τῶν ἀσώτων" συμποσίοις πεπαιδευμένος, 
γΣ “Ὁ »“"ὔἅ Ἁ -“ 

οὐκ ἀπὸ σκοποῦ καὶ ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ 
“- 7 

Δάφνιδος ἔλεγεν: “Οὐδεὶς ταῦτα, δέσποτα, ἐρα- 
Ν - ᾽ . 2 “ Χ Ἃ 

στὴς πολυπραγμονεῖ, αλλ ἐν οίῳ ποτὲ ἂν 
΄ « Χ ΄ ΕΣ Α ἴ Ν σωμάτι εὕρῃ τὸ κάλλος, ἑάλωκε. διὰ τοῦτο καὶ 
“ “ 7ὔ ἕ 

φυτοῦ τις ἠράσθη καὶ ποταμοῦ καὶ θηρίου. καΐτοι 
", }] ΕΝ 3 Ἂ ᾽ ᾿ 4 ἃ Ψ - τίς οὐκ ἂν ἐραστὴν ἠλέησεν ὃν ἔδει φοβεῖσθαι 
Ν ΄ Ν , ἈΝ “ , τὸν ἐρώμενον; ἐγὼ δὲ σώματος μὲν ἐρῶ δούλου, 
΄ Ν 7 ΕἾΕΝ [ὦ 6 ’, »ἶ κάλλους δὲ ἐλευθέρου. ὁρᾷς ὡς ὑακίνθῳ μὲν 

Ἁ ς ’ὔ Ν Ν “-“ τὴν κόμην ὁμοίαν ἔχει, λάμπουσι δὲ ὑπὸ ταῖς 
2 Α » . [οὶ Ι͂ ὀφρύσιν οἱ ὀφθαλμοὶ καθάπερ ἐν χρυσῇ σφενδόνῃ 

΄ Ν Ν Ν Ι͂ ͵ , 

ψηφίς; καὶ τὸ μὲν πρόσωπον ἐρυθήματος μεστόν, 
Ἂ ε , “ » ’ «“ » 7] 

τὸ δὲ στόμα λευκῶν ὀδόντων ὥσπερ ἐλέφαντος; 
’ὔ - ᾿ “ Ἁ 

τίς ἐκεῖθεν οὐκ ἂν εὔξαιτο λαβεῖν ἐραστὴς 
β 3 , ᾿] δὲ Ψ ᾽ ΄ θ 

γλυκέα" φιλήματα; εἰ ὃὲ νέμοντος ἠράσθην, 
Χ , , .] , ἢ θεοὺς ἐμιμησάμην. βουκόλος ἦν ᾿Αγχίσης καὶ 

1 ρ0Ὸ ἈΠ: 1η885 καὶ κομ. 2. Ἅ ἐπὶ τ Ὁ Ἐν 8 τῶν ἀσώτ.: 
Α τῆς ἀσωμάτοις ἴτοιη σώματι ὈΘΙον, ὅ. ρρ0 ὙΠ] : 1η88 λευκὰ 
ἔγοπὶ δΌοΟΥΘ 
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ΒΟΟΚΙΥ, 8 1 

117. Αβέν]5, ἃ φΈΠοτοι5 γοῦίῃ ἀηα οπθ ἐπαῦ νγὰβ 
ποὺ ἴο ἰβδαᾶστῃ ἐμπαὺ ἴονε νγὰβ ἃ ἰοϊτηθηΐοιβ ἢγθ, σου]α 
ποῦ ὁπάστε ἴο 866 πὶ γγῈ8Ρ ἴῃ 5π0ἢ ἃ ΤΠ ΠΟ ἃ πα 
Κιβ5 Πὶβ ἔδβεϊ ἀρϑῖτη ἃπα ἀρδαΐη ; θαΐὺ ῥγουϊθεα Πΐμ ἴο 
ες ᾿λάᾶρῇπὶβ οἵ δῖ ἔδαίμον ἴο νναῖϊῦ ἀροπ ἢΐτη δἷ 
Μγάεπθ. Αμπά ἴο Πδαῦΐεπ τπρ (ὑπαῖμο, 85 με ὈθΌσα 
Βα θη Πεαγίεπεα τρ. Πἰμπηβ6] δ, Π6 5.116 ΠΡΟη τη 
ἃ Πα ἀϑκϑα τη ψ ῃϑῦμου 6 νγεῦα ποὺ ἀϑῃδιηξα ἴο θ6Ὲ 
ἰπ ἰἴονα ψ ἢ ἃ βοὴ οὗ [τηο᾽ 5, Ππᾶύ, νι ἃ ῬοΥ ὑδαῖ 
Κορὺ ροδῖΐβι πα ψῃ]|6 ἢ β8]α παῖ, ἢε τηδαδ 85 1 
ἴο 5ῆονν ἤονν ΔΌΟΘμΪ 8 0]6 ἴο Πίπη νὰ ὑπ6 βίγοηρ' 
Ρευΐατης οἵ σοαΐβ.. 
παῖμο οὐ ὑπεῸ οὐμοὺ 5'4θ, κ οπεὲ ἐπαῦ δὰ 

Ο]Ἰεατηῦ ἐμὲ ψαπίοη ἀϊβοουγβε διημοηρ ρΟΟΩ ἐΕ]]ονν8 
ἰπ {πῃ ατϊηκίηρ βοῃοοϊθ, νγὰβ γαϑαν ἴο ΦηΒΥΟΥ 
Βίτη μᾷΐῦ οοποουμπίηρ ἢΐτη56 1} ἃπαὰ [Ἰλαρῃπὶ5 {πα8: 
ἦΥΕ Ἰονεῖβ, 517, ΔΘ ΠΟΡΟΥ ουχίουβ ἀροὰδ 5 ἢ 
ὑΠίηρθ ἃ5 ὑῃοβθ. Βιυῦ Ὑνῃθυεθοθνο γα τηθοὺ στ ἢ 
Ὀεδυΐν, ἔπεα ἀπαοιθίθαϊγ γα γα οαἴομθα. ἀπά 
Βόποθ ἰδ 15 ὑπαῦ βοῖηθ πᾶνε [Ὧ]16ὴ ἴῃ ἴον ψ ἢ ἃ 
ἔγδ8, βοὴθ ἢ ἃ Υἶνοὺ, βοὴ ἢ ἃ Ὀθαθ. πὰ 
νη νγο]α ποῦ ρον ὑμπαῦ τϊβουα]6 ον εῦ ἤοτη ψγῈ 
Κπονν ἔαία!ν Ὀουπα ἴο ᾿νε 'ἰπ ἔδαι οἵ ὑπμπαῦ {παῖ 5 
ἰονεα ἢ Βιυΐ [, ἃς 1 Ἰονε {πῸ θοᾶγ οὗ ἃ βεγνδῃηΐ, 50 ἴπ 
ὑπαῦ Π6 θεδυΐν οἵ ἴΠεπ τηοϑὺ ἱπρεπαοιιβ. [90 γοὰ ποῖ 
8566. Πὶβ ἰοοκβ ἅτ πὸ {π6 γδοῖηῃβ ἢ ἃπα ἢἰβ δΥῈ 85 
ἀπά ον πε Ὀτοννβ {πὸ αἰδιηοπβ Ὀυγπΐηρ ἴῃ ὑΠΕῚΓ 
βο άδη βοοϊκεῖβ ὃ πον βαθὺν τὰαν γα Πὶβ σἤ 66 ΚΒ, 
ἀπ Πὶβ ποτ τονε ν]ἢ εἸθρμαπί- ρου} δ πα 
νγῃαὺ Ιονεὺ νου] ποὺ ὈῈ ἔοπα ἴο ἴακε ἔγουη ὑπ θποα 
Πε ϑυνεεϊεϑὶ Κιϑθοοῦ Βαΐ 1 1]ονε ἃ Κεεροὺ οἵ ἤοοκϑ, 
ἴπ ὑμαῦ 1 ἰπηϊζαϊε ὑπῈ αοαά5. Αποἢΐβθοβ νγὰβ ἃ μεσγάβ- 

Βῖρη- οΓΗ. 
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Μ ᾽ Ν 3 ᾿ 

ἐσχεν αὐτὸν Ἀφροδίτη: αἶγας ἔνεμε: Βράγχος 
καὶ ᾿Απόλλων αὐτὸν ἐφίλησε" ποιμὴν ἣν Ῥανυμή- 

δης καὶ αὐτὸν ὁ τῶν ὅλων βασιλεὺς " ἥρπασε. 
μὴ καταφρονῶμεν παιδὸς ᾧ καὶ αἶγας, ὡς ἐρώσας, 
πειθομένας εἴδομεν, ἀλλ᾽ εἰ καὶ 3 ἔτι μένειν ἐπὶ 
γῆς ἐπιτρέπουσι τοιοῦτον κάλλος χάριν ἔχωμεν 
ἘΝ Διὸς ἀετοῖς. 

7 ἩἫἩδὺ γελάσας ὁ ᾿Αστύλος ἐπὶ τούτῳ 
΄ὔ, [ον , Χ ς 7 τ᾿ τ 

ἡ ΤΑΊ τῷ λεχθέντι, καὶ ὡς μεγάλους ο ἔρως 
, , 

ποιεῖ σοφιστὰς εἰπὼν ἐπετήρει καιρόν, ἐν ᾧ τῷ 
πατρὶ περὶ Δάφνιδος διαλέξεται. 

᾿Ακούσας δὲ τὰ λεχθέντα κρύφα πάντα ὁ 
Ν Ν Ν ων Εὔδρομος, καὶ τὰ μὲν τὸν Δάφνιν φιλῶν ὡς 

3 Ν ἈΝ Ἃ, 5 , ᾽ ΄ 

ἀγαθὸν νεανίσκον, τὰ δὲ ἀχθόμενος εἰ Γνάθωνος 
7 Ζ “ 

ἐμπαροίνημα γενήσεται τοιοῦτον κάλλος, αὐτίκα 
7 ε 

καταλέγει πάντα ἐκείνῳ καὶ Λάμωνι. ὁ μὲν 
3 ΄ὕ Ὶ Ν ΠΣ, . ᾿ ΄ 

οὖν Δάφνις ἐκπλαγεὶς ἐγίνωσκεν ἅμα τῇ ΧΝλόῃ 
- -“ ων Ἶ ᾿ξ 

τολμῆσαι φυγεῖν ἢ ἀποθανεῖν, κοινωνὸν κἀκείνην 
λαβών. ὁ δὲ Λάμων προσκαλεσάμενος ἔξω 

τ τῆς αὐλῆς τὴν Μυρτάλην, κε Οἰχόμεθα," ΕΥΤΕ, 
“ὦ γύναι. ἥκει καιρὸς ἐκκαλύπτειν τὰ κρυπτά." 
ἔρρει μοιῦ καὶ τὸ αἰπόλιον καὶ τὰ λοιπὰ πάντα. 

Ἁ ΄-“ 

ἀλλ᾽ οὐ μὰ τὸν Πᾶνα καὶ τὰς Νύμφας, οὐδ᾽ εἰ 
» “ “΄ 5 ᾽ ͵ὔ ’ὔ 

μέλλω βοῦς, φασίν, ἐν αὐλίῳ καταλείπεσθαι, 
τὴν Δάφνιδος τύχην ἥτις ἐστὶν οὐ σιωπήσομαι, 
ἀλλὰ καὶ ὅτι εὗρον ἐκκείμενον ἐρῶ, καὶ ὅπως 
τρεφόμενον μηνύσω καὶ ὅσα εὗρον συνεκκείμενα 

7 , , «. ὟἯ «- Ἃ [44 

δείξω. μαθέτω Τνάθων ὁ μιαρὸς οἷος ὧν οἵων 
“Ὁ “ ν ΄ 

ἐρᾷ. παρασκεύαζέ μοι μόνον εὐτρεπῆ τὰ γνωρί- 
σματα.; 

1 ᾳ Βράγχιος (ποὺ Απηνοῦ) 2 σῶν ὅλ. βασ. : Ῥα Ζεὺς 
θ Ῥᾳ οτηῖῦ Α οἴῃ] ἔτι 4 Ῥα κἀκείνῳ ἔγομι Ὀθ]ονν 

2Ζι6 ; δ ν  υα ἐκ ἡ συ μὐὐδινδα. ω..ἀμμμ ᾽ν... .. 

- Ὁ ΓΝ ΌΌῪ 

νιν. Ὡς 



ΒΟΟΚ ΝΡ, 88 171-18 

τη8η, πα δἴεηιβ πα ἤίτη ; Βυάποῆιβ ννὰ5 ἃ σοϑῖ- 
Βεογαᾶ, ἀπὰ Αρο]ο Ἰονεὰ ἢΐμη ; (ἀληντηθαθβ νγὰβ θα ἃ 
Βῃθρουα, ἀπμα γεὺ μΠῈ νγὰβ ὑπῸ τὰρε οἵ {πε Κίηρ οἵ 
411. γε οὐυρῃῖ ποῖ ὑπεπ ἴο οοπΐθμηπ ἃ ψοῦΐῃ ἴο 
ὙΠΟ γα 566 Ἔνθ {πὲ ρσοαῖΐβ, [Ὁ ναῦν ἰονα οὗ ὁπ6 
580 ἔδϊν, ὄνον νὰν οθεϑαϊοπί. Νὰν ταΐμον, ἐπαῦ παν 
Ιεῦ βῆ ἃ Ὀεδυΐν ἃ5 ὑπαὺ οομτπιθ ἤθσα ΠΡΟ {Π6 
βασίῃ, νγα οὐγα οὐχ ἔπ πηκΚ5 ἴο «πριζου᾿β Θὰ 9765.᾿ 

18. Αὐ ἐμαὶ νογὰ Αβϑύν]αβ Παα ἃ βϑυνεαεὺ ἰδ, ἃπα 
βαγίηρ, “Ὁ ψῇηδὺ τηϊσηϊν Κορ βίου ἐΠϊβ ᾿ονῈ σᾶ 
τᾶ Κα, θερὰπ ἴο οὐδὲ ἀροιυΐ ἢὶπη ἴῸΓ ἃ ἢὲ {ϊπη6 ἴο 
5Ρ6 Δ Κ ἴο Πὶβ ἔα που ἀθοιΐ 1) ΡΠ 15. 

Ἐπάτονηιια ἤοαυκοηθα ἴῃ βϑογοὺ ψηαὶΐ τνγὰβ ϑδϊά, 
ἃπα Ὀεδοδιβο ἢς Ὀοὶῃ Ἰἰονεαὰ [Ρῃ πὶ ἃ5 ἂἃπ Ποποϑὺ 
γοῦίῃ ἃπα ἀεἰεςϊεα ἴῃ Πίτηβο] ἐπαῦ 5 ἢ ἃ ἥοννευ οὗ 
θεδαΐν 5ῃουὰ θὲ ρΡὰΐ ἰπῖο {η6 παηάβ οἵ ἃ πἰτῃν 5οΐ, 
6 ργεβεπῖϊν ἰοϊαὰ θοὶῃ Παρ ηΐβ ἀπ Τ πο 41] παῖ 
Βαρρεπθά. [ρῃ πὶ ννὰβ βἴσιιοκ ἴο {πα Πϑαγὺ στ ἢ 
{Π15, ἃπΠα 5000 τοβοϊνθα οἰζπου ἴὸ ΤΠ ἄνα ψΊ ἢ 
ΟἾΪΟῈ οὐ ἴο αἴε ψἢ που. Βιΐξ [Ι͂π|οὸ, σεξηρ 
Μυτΐαδ]α οαὖ οἵ ἄἀοοτβ, “ΥΠαὺ 514} νὰ ἀὁ ἢ ̓̓  χυοίῇ 
Βα; “νὲε ἅ1ὰ 811 ὑπᾶάοπο. Νονν ΟΥ̓ ΠΟΥΡΕῚ ἰ5 ΟἿΓ 

ἔἴπηθ ἴο ρθη 41}} ὑπαΐ δἰ πουΐο ἢὰ5 Ὀΐη Θοποθα]βά. 
(ἀοπα ἰβ5 τὴν Πειὰ οἵ σοαῖς, ἃπα φΌῸ πε 8}1 εἶβε ἴοο. 
Βαΐ ὈγΥ ΡῬᾶὰπ ἃπᾶ ἃ}} ἐπεὲ Ν ιρη5, ἐποιρἢ 1 5Που]4 
θὲ ἰδεῖν αἴοπε ἴο τηγβοὶῦ κὸ ἃη οχ ἔογροίζεη ἴῃ ἃ 
58}, 1 νν}}} ποὺ Ἰοηρον πἰάθ ἢἶβ5 βἴογυ, θαΐ ἄδθοϊαγε 1 
ἔοα πα Ηΐτη ἃἢ Ἔχροβθα οἢ1]4, τηακο ἢ Κπονπ πον ΠῈ 
γγᾶ5᾽ Πιγβοα, ἃπὰ 5θν ἴῃς εἰσηϊβοαίϊοης ἰοαπα 
Εχροβθα ἰοροῖμου ἢ ἢ. Απᾶ ἰοὺ ἐμαὶ τοϊζθῃ 
γάβοι! ἀπαῖμο Κπονν Πἰτηβο] , ἀπ ψν Παῦ ἰὐ ἰς Π6 ἀδγδ5 
ἴο ἴΙονθ. Οπ]γν τπᾶκε τοδαν ὑπὸ ᾿οκθηβ ἴον πη6.᾿᾿ 

5 Ὁ κρύφα δ βο ΟΡ. : πη|55 ἔρημοι καὶ τὸ αἰπ. 50 ἢ: 
Π55 δὲ αἱ αἶγες ἃ οογΓΘούίϊοη ἕο] ουγίηρ ὑμ6 ΘΟΥΓαρ ἢ 

217 



ὈΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ 

19. Οἱ μὲν ταῦτα συνθέμενοι ἀπῆλθον εἴσω 
, ς Ε] 7 οἷ 

πάλιν: ὁ δὲ ᾿Αστύλος σχολὴν ἄγοντι τῷ πατρὶ 
7 2 " Ν 2 “ προσρυεῖς, αἰτεῖ τὸν Δάφνιν εἰς τὴν πόλιν κατ- 

“ ῇ “ , 

ἀγαγεῖν, ὡς καλὸν τε ὄντα καὶ ἀγροικίας κρείττονα 
δ , ς Ν 7 ᾽ν Χ ᾽ Ἅ καὶ ταχέως ὑπὸ Γνάθωνος καὶ τὰ ἀστικὰ διδα- 
“ , Ἷφ ς ᾿ 7 . 

χθῆναι δυνάμενον. χαίρων ὁ πατὴρ δίδωσι, καὶ 
΄ ἣν (Ά κ κ ͵, 

μεταπεμψάμενος τὸν Λάμωνα καὶ τὴν Μυρτάλην 
» 7 Ν ᾽ “Ὁ «“ ᾽ ά θ ,ὔ 

εὐηγγελίζετο μὲν αὐτοῖς, ὅτε Αστύλον θεραπεύσει 
Χ 2 Ν 2 [ον Ν " ΄ 2 δ 

λοιπὸν ἀντὶ αἰγῶν καὶ τράγων Δάφνις, ἐπηγγεέλ- 
᾿Ὶ 7 ᾽ ΞῪΝ ΖΦ , Ρ] “ 9 , 

λετο δὲ δύο ἀντ᾽ ἐκείνου δώσειν αὐτοῖς αἰπόλους. 
Ἢ “ Ὁ 7 ΄, "» , 

νταῦθα ὁ Λάμων, πάντων ἤδη συνερρυηκότων 
᾿ “ νΝ ς ἐ “ ς ’ » καὶ ὅτι καλὸν ὁμόδουλον ἕξουσιν ἡδομένων, αἱ- 

“ ῇ ΄ , 

τήσας λόγον ἤρξατο λέγειν: “ἼΑκουσον, ὦ δέ- 
Ἅ, 3 Χ 7 » “ , Σ 

σποτα, παρὰ ἀνδρὸς γέροντος ἀληθῆ λόγον: ἐπ- 
Γ ἈΝ Ἀ -“ Ν »Ἶ ΄ φ ᾽ ᾿ 

ὄμνυμι δὲ τὸν Πᾶνα καὶ τὰς Νύμφας, ὡς οὐδὲν 
΄ » ϑώτκνὶ Δ Ἄ ὃ , ᾿ διδεῖ Κ ψεύσομαι. οὐκ εἰμὶ Δάφνιδος πατήρ, οὐδ᾽ εὐτύ- 

» 7 “ 

χησέ ποτε Μυρτάλη μήτηρ γενέσθαι. ἄλλοι 
, ᾽ “ ’ , 

πατέρες ἐξέθηκαν τοῦτον, παιδίων 5 πρεσβυτέρων 
Ω , ἅλις ἔχοντες" ἐγὼ δὲ εὗρον ἐκκείμενον καὶ ὑπὸ 

Ν “ , ἃ ιν αἰγὸς ἐμῆς τρεφόμενον: ἣν καὶ ἀποθανοῦσαν 
ὅθ ) ον Ζ [οἱ Ὁ“ }] , Ν ἔθαψα ἐν τῷ περικήπῳ, φιλῶν ὅτι ἐποίησε μητρὸς 

Ξε Ἂ ᾽ 

ἔργα. εὗρον αὐτῷ καὶ γνωρίσματα συνεκκείμενα" 
ς “ἅμ 7 "4 

ὁμολογῶ, δέσποτα, καὶ φυλάττω" τύχης γάρ ἐστι 
μείζονος ἢ καθ᾽ ἡμᾶς σύμβολα. ᾿Αστύλου μὲν 

φ 53 [ω] » Χ ᾽ ς ἴω οἾ οὖν εἶναι δοῦλον αὐτὸν οὐχ ὑπερηφανῶ, καλὸν 
“ ““ , 7 

οἰκέτην καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ δεσπότου" παροίνημα 

ΑΝ ΣΧ Δ᾽ οὲ 250 15: Α τοῦτον πεδίῳ ἴσως παιδίων : αὶ 
τοῦτον παιδίῳ ἴσως παιδίων : Ὁ τοῦτο τὸ παιδίον ἴσως παιδίων 
(ἴσως, ἀπ παιδίων γαῦμ Γ᾽ ὑΠδη παίδων, Ὀούγϑν ὑπ 9]055) 

2τὃ 



ΒΟΟΚ ΙΓ, 8ὶ 19 

19. ΤῊΙϊΒ ἀρτεοϑᾶ, θυ ννεπὺ ἀραΐῃ ἱπίο ἐῃε Ποιιβ6. 
ΟΒαΐ Αβέγ]β, Πὶς ἔα που Ὀεὶπρ αὖ Ἰεΐβασθ, υνεπΐ ἀαοΚΙῪ 
ἴο Βῖτη πα ἃβκεα ἢἰς ἰδᾶνε ἴο ἴὰκΚα Πρ ἢ πὶ5 ἤτον ὑῃδ 
οοππηἶτΥ ἴο βεῖνα Πίπ αὐ Μυί]Πεπε ; ἴον ἢῈ νγὰβ ἃ ἥπϑε 
ον, ἴδε ἀθονε ἰῃθ οἱουνπῖβ 16, ἀπ οπὲ {δαὶ 
Οπαῖμο βοοη οοια ἔεᾶοῖ 6 οἰζγ σὰγρθ. Ηἰβ ἔαιῃου 
σταμηῖβ τ Πρ], ἀπ ΡὈγθβοη ΠΥ βεπαάϊηρ ΓῸΓ Τ᾿ ἅτηο 
θα Μγτχίαδϊε, ᾿Ἰεῖβ ὑπο Κπονν {πῸ Ἰογία! παν ὑπαΐ 
Παρ πἰβ 5Βῃου]α Πουθα του νγαῖϊῦ ἀρὸη Αβίγ!]αβ ἴπ {Π6 
οἷν, ἃπα ἰεᾶνε ἢϊβ Κεερίπρ' ροαΐβ; ἃπα ἰπβίθδα οὗ 
Βίτη ἢδ ῥγοτηϊβθα ἴο σῖνε ὑἤδιη ἴνγο σοδιῃεσαβ. 

Απᾶ πον, θη [π|Ὸ βὰν {Π6 βευναηΐβ ΓΕΙΠΉΪΠΡ᾽ 
τορεῖπον ἃπα ἢὰρ ὁη6 ἀποῖμευ ἴῸγ 1ὸν παν ψγεσα ἴο 
ΒανεῈ 8580 βδυγεεῖ ἃ ἔφ] ον -ϑεσναπὺ ἴῃ {πῸ6 Ποιβε, Πα 
ἀϑκεα ἰδᾶνε ἴο βρεδκ ἴο ἢϊβ Ἰἰογτά, ἀπά ἐπ5 θεσϑδῃ : 
“ΗδδΥ τηθ6, δῖν, ἃ σι δἴουυ ὑμαὺ δὴῃὴ οἷα τῆϑῃ [5 
αθοιΐ ἴο [6}}] γο. πὰ 1 ϑνγεὰῦ ὃν Ρὰπ πα {πε 
ΝΥΤρΡἢ5 ἐμαὶ 1 ψΨ}] ποῖ ἸἰῈ ἃ Ἰοὺ. [πὶ ποῖ {πὲ 
ἔαϊμπον οὗ 1αρῃπίβ, ΠΟΥ νγὰβ Μγυίδὶε 50 ΠΔΡΡΥ 85 ἴο 
θὲ ἐπε τποΐμεὺ οἵ 50 βιυνεεῖ ἃ γουϊῃ. ΟΥ̓ εῚ ρᾶγεηῖβ 
Ἐχροβεα ἐμαὺ Ἅμα, Πανίηρ ἐπὸν Ὀεΐοσθ. ἀπὰ 1 
ἔουπα Πΐπη τ ἤετα ἢδ νγὰβ ἰαϊα πα βϑιοκὶβα Ὀγ ἃ σοαΐ 
οἵ τηῖπα ἢ ψῃ] ἢ σοαΐ, Πεη 5Π6 αἰεά, 1 Ὀυτεα ἰπ 
γοΟΠάου 5κισὶ οὔ {πΠθ6 σάγάδθπ, ἴο 86 ΠαῚ Κίπαϊν 
Ὀεοδαβθε 85η6 Πα ρίαγεα ἴῃεὲ ρᾶγΐ οἵ ἃ τηοίθευ. 
Τορεῖπαὺ τ Πΐτη 1 ἔοαπα ΠΑ ὈΙΠΪπηοπὺς Ἔχροβεα πὰ 
βῖρτιιβ, τηϑ πουρηϊ, οὗ ννμαῦ ἢῈ νγᾶβ. [1 οοπἕεβϑ ὑπ 6 πὶ 
ἴο γοι, 511, ἀπά πᾶνε Κερὺ ἔπει ἴο ἰῃϊὶ5 ἄᾶὰν. ΕῸΓΣ 
παν τηᾶκε Πΐπι οἵ Πῖρθου ἔογία πα πδ πη γα Πᾶνε ΔΠΥ͂ 
οἰαίτη ἴο. ὙΥ̓μεγεΐογε, δἰ ποιρὴ 1 ὑΠῖπκ ποῦ το ῃ Πα. 
5Που ἃ Ὀεοοῖης ἔπε βεγσναπὶ οὗ {πε ποῦϊε Αβέν]αβ, ἃ 
ϑοοα βεγναπὶ οἵ ἃ σοοᾶὰ πᾶ ποπεϑὶ ἰογσὰ, γνεὶΐ 1 

1 γγ8 08. 
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Ν ΄ Ε] ΄ - - , ἃ δὲ Γνάθωνος οὐ δύναμαι περιϊδεῖν γενόμενον, ὃς 
εἰς Μυτιλήνην αὐτὸν ἄγειν ἐπὶ γυναικῶν ἔργα 

2 

σπουδάζει. 
20. Ὁ μὲν Λάμων ταῦτα εἰπὼν ἐσιώπησε καὶ 

πολλὰ ἀφῆκε δάκρυα. τοῦ δὲ Γνάθωνος θρασυ- 
Χ - « 

νομένου καὶ πληγὰς ἀπειλοῦντος, ὁ Διονυσοφάνης 
τοῖς εἰρημένοις ἐκπλαγεὶς τὸν μὲν Γνάθωνα σιω- 

“ ΕΔ , ᾿ 2 ᾿ » » ν- 

πᾶν ἐκέλευσε σφόδρα τὴν ὀφρὺν εἰς αὐτὸν τοξο- 
ποιήσας, τὸν δὲ Λάμωνα πάλιν ἀνέκρινε καὶ παρε- 

7 » “ Ἂ Ν « »" 

κελεύετο τἀληθῆ λέγειν, μηδὲ ὅμοια πλάττειν 
“ , 

μύθοις ἐπὶ τῷ κατέχειν ὡς υἱόν. ὡς δὲ ἀτενὴς 
Δ᾽ Ἂ Ὰ ΄ » Ἂ ὍΔ. 
ἣν καὶ κατὰ πάντων ὦμνυε θεῶν καὶ ἐδίδου βα- 

7 9 Υ͂ 5 ΄ Γὰ - 

σανίζειν αὑτόν, εἰ διαψεύδεται, καθημένης τῆς 
Ν 5 

Κλεαρίστης ἤλεγχε! τὰ λελεγμένα" “Τί δ᾽ ἂν 
ἐψεύδετο Λάμων μέλλων ἀνθ᾽ ἑνὸς δύο λαμβάνειν 

» » "' -“» 

αἰπόλους; πῶς δ᾽ ἂν καὶ ταῦτα ἔπλασσεν ἄ- 
γροικος; οὐ γὰρ εὐθὺς ἣν ἄπιστον, ἐκ τοιούτου 

“ Ν 

γέροντος καὶ μήτρας εὐτελοῦς υἱὸν καλὸν οὕτω 
κπρηθις εἰδ 

᾿Εδόκει μὴ μαντεύεσθαι ἐπὶ πλέον, ἀλλὰ 
ἡδη᾽ τὰ γνωρίσματα σκοπεῖν, εἰ λαμπρᾶς καὶ 

Λ ϑ ἐνδοξοτέρας τύχης. ἀπήει μὲν Μυρτάλη κομί- 
σουσα πάντα, φυλαττόμενα ἐν πήρᾳ παλαιᾷ. 
κομισθέντα δὲ πρῶτος Διονυσοφάνης ἐπέβλεπε, 
καὶ ἰδὼν χλανίδιον ἁλουργές, πόρπην χρυσή- 
λατον, ξιφίδιον ἐλεφαντόκωπον, μέγα βοήσας 
“Ὦ Ζεῦ δέσποτα," καλεῖ τὴν γυναῖκα θεασομένην. 
ἡ δὲ ἰδοῦσα μέγα καὶ αὐτὴ βοᾷ: “ Φίλαι Μοῖραι: 

1 950 ἢ, οἵ. 4. 28: τὴηϑ5 ἐβασάνιζε (οιηθησαύϊοη [Ο]]Ον ]ηρ; 
οογγαρύϊοι ὑμγοαρ ἢ Πᾶρ]ορ.) Α λεγόμενα 53.Α μήτρως 
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οαπποῖ ἐπάσσε ἴο πᾶνε ἢίη πον δχροβεα ἴο {πε 
ἀσαηκοη σ]αΐζοι (ἀὐπαῖῃο, ἀπ ἃ5 ἢ εσα θῈ τηδᾶε ἃ 
βίαν ἴο 50 ἢ} ἃ ἀτῖνε].᾿ 

20. Τἄτηο, ἤθη ἢς Παα τπιι5 ϑαϊα, Πε]α 5 ρεδᾶοα 
ἃ Πα ννερὺ ἀπηαΐη. Βυΐ (πεῖμο θεοὶ πηΐϊηρ ἴο ὈΪ 5 ΓΘΥ 
ἃπα ἐῃγεαϊεπίπο ἴο οὐασεὶ [ἅσηο, 1) ΟΠ ΒΟΡΠΔη65 
νγὰβ ὙΥΠΟΙΥ ἀπηαζοαὰ αὖ ψῃαὺ νγὰβ βαϊα, ἃπα οοιη- 
τηδ πα δα Πίΐτη 5ἰἰθποθ, θεπαϊηρ ἢ Ὀγοννβ ἃπα Ἰοοκίπρ' 
βίευη ἃπα οΥπη ἀΡροὸπ Πίτη : ἔθη ἃραϊη αἀμθβθοηθα 
ΤΆτηο, ομαγρὶπρ' Ὠΐτη ἴο 5ρεὰκ {πὲ {γτατῃ ἃπα 16}} Πίτη 
ΠΟ 5100} [8165 ἃ5 ὑποϑα ἴοὸ Κορ [)ρῇῃπηῖβ ἢὶβ 50η. 
Βυΐ ψνδη ἢε οἰοοα ἴο ψνπαῦ ἢ βα1α δἃπα ϑγοσα ἴο 1 
Ὀγ 41] ἐπε οὐδ, ἃἀπα νοῦ] βαθμοῖς 1 ἴο ἰογΐαγαε 1 Πα 
αἸα ἀεδοεῖνε Πίστη, ἤΠ6 δχϑυηϊπθα ἜΥΕΥῪ ΡῬᾶββασα ΟΥ̓ΕῚ 
ἀραῖῃ, ΟἸδαγίϑία βι ὑπ Ἰπαᾶ σα ἴο ἢΐτη :} ““ γηαΐ οαιβε 
5. πότ. ὑπαῦ Τᾶσηο ποι] 116, ΘΠ ἔθου οὴθ Π6 ἰ5 
ἴο ἢᾶνε ἔνψο ροδϊπμεσταβ ἢ Απᾶ ἤν 5Ποιυ]α ἃ 5ἰτηρὶα 
οοαπένν-ἔἘ ]Πονν ἔεὶριν ἃπα ἔογρα 50 ἢ {Πϊηρβ ἃ5 ὑΠ 686} 
Νο, 51 ; ἰὑ Πα θδδπ οἰγαϊρ ϊνναν ᾿ἱπουθα!0]6 ἐπαΐ οἵ 
56 ἢ “Ὧη οἷα οἢ}] ἃπα ϑι0 ἢ δῃ πτοἢϊη ἃ58 ἢϊθ να 
ἔῃοτα 5ῃοι!α οομηδ ἃ οὨ]]α 50 ἔαϊν.᾿ἢ 

21. Απᾶ πον ἰΐ βεειηθα θεϑὺ ἴὸ ἰηβιϑῦ ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ 
ὍΡΟΙ οοπ]δοΐαγεβ, θα ἴὸ νίθνν {Π6 [οΚΘηβ πα ἔγν {ἢ 
δεν γτερουΐεα ἀπυἱῃϊηρ οἵ ἃ τοῦθ ΠΟΡΪ]6 πα 5ρ] ματα 
Τοσΐαπθ. Μυγτίαϊς ὑπογοίουε ννεπῦ πα Ὀγοιυρῦ ὑπ διὰ 
4}} το ὑπϑιη, ἰαϊα ἀρ αἴθ ἴῃ ἂπ οἱ βοῦρ. [Ἰ)᾽οηγϑβο- 
Ραποβ ἰοοκεα ἤγβθί, ἃπα βθοῖπρ ἔπεσα {π6 ρΡυΡ]6Ὲ 
τηδηΐ]6, Π6 σο]α Ὀτόοοῇ, ὑπῸ ἀασρου ἢ ἴΠῸ ἸνοΟΥῪ 
πεῖ, Βε οὐὔεα ουὖὐδ ἸἰΙουὰ “Οτεαῖΐ «πρϊζοῦ {πε 
ΘΌΨΘΥΠΟΥ δ᾿ πα ΟΔ]16α Πὶβ ψῖΐε ὑΠαῦ 5Π6 τηϊρηΐϊ 566. 
586 ἴοο, ἤθη 5Π6 ϑὰνν ἔπι, οὐἱθα ουὐὖ ἀιηδίῃ, “Ὁ 

ΝΡ μπυο λαμπροτέρας 1 ρὸ (Ὁ : Α χλαμίδ. : Ρᾳ χλαμύδ. : 
ΟΙ. 1. 2 

ΟΡ. Ὁ. 15: 
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Ε] “ ς -“ θ , ἰδί δί 1 Σ] 

οὐ ταῦτα ἡμεῖς συνεξεθήκαμεν ἰδίῳ παιδί; 1 οὐκ 
εἰς τούτους τοὺς ἀγροὺς κομίσουσαν Σωφρόνην 
» , ᾿] ΜΝ , 5 ᾽ ᾽ » Ν 

ἀπεστείλαμεν; οὐκ ἄλλα μὲν οὖν, ἀλλ αὑτὰ 
“- 5) , » ς ῇ ΄ Σ Ν δί Ν 

ταῦτα," φίλε ἄνερ. ἡμέτερόν ἐστι τὸ παιδίον, σὸς 
υἱός ἐστι Δάφνις, καὶ πατρῴας ἔνεμεν αἶγας." 

22. ἜἜτε λεγούσης αὐτῆς καὶ τοῦ Διονυσο- 
φάνους τὰ γνωρίσματα φιλοῦντος καὶ ὑπὸ περιτ- 

“ ς “ «ς 

τῆς ἡδονῆς δακρύοντος, ὁ ᾿Αστύλος συνεὶς ὡς 
ΡῚ , » ἘΝ Ρ] 7] » Ν »“ 

ἀδελφός ἐστι, ῥίψας θοἰμάτιον ἔθει κατὰ τοῦ 
7 “-“ ΄ν ͵ὕ - 7 

παραδείσου, πρῶτος τὸν Δάφνιν φιλῆσαι θέλων. 
ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Δάφνις θέοντα ὁ μετὰ πολλῶν καὶ 

““ ςς ΄ 99 7 .“ “-“ ᾿} Ν 

βοῶντα Δάφνι, νομίσας ὅτι συλλαβεῖν αὑτὸν 

βουλόμενος τρέχει, ῥίψας τὴν πήραν καὶ τὴν 
σύριγγα πρὸς τὴν θάλατταν ἐφέρετο ῥίψων 
ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς μεγάλης πέτρας. καὶ ἴσως 
ἄν, τὸ καινότατον, εὑρεθεὶς ἀπολώλει, εἰ μὴ 
συνεὶς ὁ ᾿Αστύλος ἐβόα πάλιν: “Στῆθι, Δάφνι, 
μηδὲν φοβηθῇς" ἀδελφός εἰμί σου καὶ γονεῖς 
οἱ μέχρι νῦν δεσπόται. νῦν ἡμῖν Λάμων τὴν 
αἶγα εἶπε καὶ τὰ γνωρίσματα ἔδειξεν: ὅρα 
δὲ ἐπιστραφείς, πῶς ἴασι φαιδροὶ καὶ Ἧς 
λώῶντες. ἀλλ᾽ ἐμὲ πρῶτον φίλησον' ὄμνυμι 
τὰς Νύμφας, ὡς 8: ψεύδομαι." 28. μόλις οὖν 
μετὰ τοὺς ὅρκους ὃ ἔστη καὶ τὸν ᾿Αστύλον τρέ- 
χοντα ᾿ περιέμεινε καὶ προσελθόντα κατεφίλησεν. 
Ἔν ᾧ δὲ ἐκεῖνον ἐφίλει, πλῆθος τὸ λοιπὸν 

ἐπιρρεῖ θεραπόντων, θεραπαινῶν, αὐτὸς ὁ πατήρ, 
ἡ μήτηρ μετ᾽ αὐτοῦ. οὗτοι πάντες περιέβαλλον, 
1Α παιδίῳ οὐκ: Ὁ (Διηγοῦί) καὶ 2 850 ΟΟΌΣ: ΤῊ88 

Σωφροσύνην : οἷ. Μφοη. ᾿Ῥ τί. 3 αὐτὰ ταῦτα: 80 οπΓ: Α 
αὐτὰ : Ρᾳ ταῦτα 4. Ῥᾳ οιμϊ ὃ Δ. θέ. ὃ ρῬᾳϑβίῃηρ. ΒΓ] 
στρέφοντα 
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ἀδαῦ, ἀθὰῦ Εαΐεϑ ! ἀγα ποὺ ὑπθϑθθ ἔῃοβε νὉΥῪ ὑπίηρ8 
ψῈ Ἔχροβεα νι ἃ 80η οὗ οὔῦ οὐδ [)1ἃ ννὰ ποῖ 
βΒεπὰ ϑορῆτοπε ἴο ἰᾶὰν ἢΐπη ἤθε ἴῃ ἔμοβε ἢε]άβ "Ὁ 
ΤΉΘΥ ἃγα πὸ οὐμου, Ὀθαὺ ὑΠ6 βᾶπη6, τὴν ἀβθαῦ ἢ ΤῊ 
ἰβ. ΟἿἹ ΟΠ] τποὰὺΐ ἀουϊῦ. [ΡΠ 15 15 ὑῃγ 50, δπὰ 
6 Κερὺ δῖβ ἐδ που 5 σοαῦϑβ.᾽" 

22. 16 ΟἸδαγϑῖα νγὰβ γε βρβακίηρ, ἃπα [)]οηγϑβο- 
ΡΒδᾶπαβ νγὰβ Κἰββίπρ ἔποβα ϑυγεεῦ τενοϊα οηβ οἵ 5 
οΠΠ]Πα ἃπα νγεερίηρ ον ὑπ Ὸν Ἰογ, Αβύγ!αβ Πθαυηρ' 
1 ννὰβ ἢῖβ Ὀγούμον, ἢϊηρβ οὔ᾽ Πὶς οἱοᾶϊκς, πα ο᾽δὺ {π6 
ΘΎΘΘΠ ἀνγαν ἢῈ ἢϊθθ ἴπ δὴ δαγπδϑὶ ἀθϑῖστα ἴο 6 {πὲ 
ἢγϑὺ ἴο επίογυίαϊπ ἢϊτπη υνἱτἢ ἃ Κιθθ. [ΡΠ ηΐ5, βεεΐπηρ' 
Πίστη τηᾶκα ἐονναγβ Πίστη 80 ἔαϑδὺ νυ ἢ 50 ἢ ἃ ΘΟΙΊΡΘΗΥ, 
ἃ πη Ποαυΐηρ' Πῖβ. οὐ ὭδτηΘ ἴῃ {π6 ποῖβθ, ὑπίηκιπρ Πα 
οᾶτηθ ἴο ρΡρυθῆθεπα ἤΐτη, ἤππηρ ἀνγὰν ἢῖβ. βουρ πὰ 
Πὶβ ρἷρε, ἃπᾶ 'ἴπ ἴπ6 βοᾶτε βεῦ ἃ γιμπηΐηρ τονναταᾶβ 
ὑῃ6 βεὰ ἴο οαβδὺ Πίτηβο! το ὑΠ6 Πρ οτὰρ. Απα 
Ρετδανεηΐασα πΠ6 πον-οαπα [λαρηῖβ, βἴγαησε ἴο 
1611, Βα ὑπεπ Ὀἷπ ἰοβὲ, Ὀπὺ ὑπαὶ Αβέγ!υβ ρεγοείνίηρ 
ἴῦ οὐἱδαὰ ουὖ ἴο Ὠίτη τηογ6 οΟἰθαυν, “ δἴαγ, 1) ρῃηΐ8 ; 
6 ποὺ αἴναίϊα ; 1 δὴ ἴῃν Ὀγοΐπευ, ἃπα {πον τῃγ 
ῬΡαγδηΐβ ἐπαὺ ψψεσα Πιϊῃεσΐο ἢν ἰογάβ. Νοὸν [τηῸ 
Πὰ5 ἰοὰ τ85 841} δοποουπίηρ τΠ6 σοαῦ, ἃπα 5ῃενεᾶ 
6 ἰοκϑηβ ποι πδάϑὺ ἀροὰῦ ἔπεθ. Ταση ὑπδο ἀπὰ 
8566. ΨΙ ννῆαΐ ἃ τϑ]οϊοίηρ, ομ ου α] ἴαος ὑΠδν οοιης 
ἀἰοησ. Βυΐ ἀο ποι Κιββ πὲ ἢνθι οὔ 411. βΒυ {πε 
ΝΥΙΡΩ5Β 1 αἀο ποὺ [|16. 23. Αἴδον ἐπαὺ οαΐἢ ἢδ 
νεπίαγοα ἴο βἴαπα, πα οἰαγεα {11 Αβίν]ιϑ οᾶτης αὖ 
Ἰτω, ἀπα πεπ οἴπτεα Ὠΐτη ἃ Κὶβ5. 

Ὑ Β16 ὑπο ν νγοτα Κἰββίηρ ἃ πα οὐ γδοίηρ, ὑπΠεῸ γαϑὺ 
Οἵ {π6 οομηραην οὰπηθ ἴῃ, ἴῃς τηϑη-ϑουνδηΐβ, πΠ6 
τηϑϊα5, [Π6 [ὉΠ υ, πα ἢ Πΐτ {πὸ τποῦποσ. Ἐνευυ- 

Ο ὉῸΠ6 Κίββθα ἢ ἃπαὰ Βυρσροα ἢΐϊη ἴῃ {π6ὶγ ΔΥΤΏΒ, 
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, “ , ς , ς ᾿ς κατεφίλουν, χαίροντες, κλάοντες. ὁ δὲ τὸν πατέρα 
Ν Ν ῇ Ν “ , “ 

καὶ τὴν μητέρα πρὸ τῶν ἄλλων ἐφιλοφρονεῖτο" 
᾿ 7 χ καὶ ὡς πάλαι εἰδὼς προσεστερνίζετο καὶ ἐξελθεῖν 

““ “ »»)» 

τῶν περιβολῶν οὐκ ἤθελεν: οὕτω φύσις ταχέως 
Ἁ τς 7 πιστεύεται. ἐξελάθετο καὶ Χλόης πρὸς ' ὀλίγον. 

24, Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν ἔπαυλιν ἐσθῆτά τε 
-" Ὰ, 

ἔλαβε πολυτελῆ, καὶ παρὰ τὸν πατέρα τὸν 
ϊὸὃ ν " μ }] “ 7 “ ἴδιον καθεσθεὶς ἤκουεν" αὐτοῦ λέγοντος οὕτως" 

ἍὔἜγημα, ὦ παῖδες, κομιδῇ νέος. καὶ χρόνου διελ- 
΄ τὰ ἡ ῖ ᾽ ν Ν 

θόντος ὀλίγου, πατήρ, ὡς μην, εὐτυχὴς ἐγεγόνειν' 
5.0. ΥἋ 3 , [ εχ Χ ὃ Ἄλον ἐγένετο" γάρ μοι πρῶτος υἱὸς καὶ δευτέρα θυ- 

΄ Χ ,ὔ 3 Μ᾿ « Ν ῸΣ γάτηρ καὶ τρίτος ᾿Αστύλος. ᾧμην ἱκανὸν εἶναι 
Ἂς ͵ , ἴω “- ἈΝ ᾽ὔ τὸ γένος, καὶ γενόμενον ἐπὶ πᾶσι τοῦτο τὸ παιδίον 

ζω Δ 2 εἶ ἐξέθηκα οὐ γνωρίσματα ταῦτα συνεκθείς, ἀλλὰ 
δ Ὁ ΄ὔ ἢ ἐντάφια. τὰ δὲ τῆς Τύχης ἄλλα βουλεύματα. 

ς Ν ͵7ὔ “-“ Υ ΄ [ἰὼ 

ὁ μὲν γὰρ πρεσβύτερος παῖς καὶ ἡ θυγάτηρ ὁμοίᾳ 
ῇ Ὁ 7 ΄ Ἁ , . ’ νόσῳ μιᾶς ἡμέρας ἀπώλοντο" σὺ δέ μοι προνοίᾳ 

“ , 4 “ν᾿ , 

θεῶν ἐσώθης, ἵνα πλείους ἔχωμεν χειραγωγούς. 
, ΓῚ ͵΄ “ Ψ 

μήτε οὖν σύ μοι μνησικακήσῃς ποτὲ τῆς ἐκθέσεως 
τ Χ Ἂν Ρ} 5 ν᾿ 7 Ἁ “ (ἑκὼν γὰρ οὐκ ἐβουλευσάμην), μήτε σὺ λυπηθῆς, 

7 ΄ 7 , ) Ν 4 “-“ Ε] “ Αστύλε, μέρος ληψόμενος ἀντὶ πάσης τῆς οὐσίας 
“ Ἁ -“ 3 -“ -" -“ 

(κρεῖττον γὰρ τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἀδελφοῦ κτῆμα 
“ Ἀ - 7] εἶ Ψ' οὐδέν)" ἀλλὰ φιλεῖτε ἀλλήλους, καὶ χρημάτων 

- Ν Χ Ἂ 

ἕνεκα καὶ βασιλεῦσιν ἐρίζετε. πολλὴν μὲν γὰρ 
“-“ “ Ὶ . κι 7] 

ἐγὼ ὑμῖν καταλείψω γῆν, πολλοὺς δὲ οἰκέτας 

1 Ρᾳ παρ᾽ 3. Ἃ 3δ᾽. Ὁ ρ0 ΗἸΓΒΟΝ : 1η88 ἐγίν. 
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τα]οϊοίηρ ἃηἃ ψεερίπρ. Βυῦ ᾿λΑρΡῃπῖβ εητδοεα ἢϊς 
ἔμεν ἃπα 5 τηοΐμευ ὑῃς τηοϑὺ ἔτη] Ἕανν οὗ 411 {πε 
γεϑὺ, ἃπα οἰ ϊπρϑα ἴο ἔπει 85 1 πε δὰ Κπονῃ {μϑῖὴ 
Ἰοηρ θεΐουθ, ἀπ νου ποῖ ραγὺ ουΐ οὗ ὑπ εῖγ ΦΥΓΉ. 
50. αὐ! Κὶν οοπηθβ Ὀε ἰοῦ ἴὸ Ἰοῖπ νυ παῖαγτο. ἀπὰ 
δ ἔογροῦ Ἔνεὴ ΟἾΪοα ἴον ἃ ᾿{{16 ψν Π1]6. 

294. Απᾶ ψποη πεν σοῦ θ8οΚ ἴο ὑπε οοἴΐζαρο, ἔπδῪ 
ζασδα πῃ ουΐ οἵ Πὶ5 οα οἱοῖῃεβ «πα ρὰὺῦ ἢϊγη ἴῃ ἃ 
αι! απ Βαϊ ; ἀπ ἴῃδπ βεαῖθα πϑϑι Πῖ5 οὐ [δύ Υ 
Π6 Πδαγὰ ᾿ΐπὶ βρθὰκ ἴο {ῃϊ]8 ῬαΓΡΟΒΕα : “31 υηδυτὶθα ἃ 
Ὑ]ΓΕ, ΤΥ ἀθῶν 50Πη5, ΠΘη 1 νγὰβ γεῦ νεῖν γοὰηρ, πα 
ΑἰἴοΥ ἃ γὨ16 Ὁ τγὰβ ΤΥ ΠΔρΡΡίΠπ655 (580 1 ὑπουρμὺ 10) 
ἴο 6 ἃ ἔαϊμευ. ΕῸΣ ἤχοὺ 1 πὰ ἃ 9οὴ Ῥοῖη, {πεῈ 
ΒΕΟΟΠα ἃ ἀδυρηζϊεν, πα με Αβύν]αβ ὑπε {ῃϊγα. 1 
ἐπουρηῦ ἐμογα ννὰβ ἐπονν οἵ πε Ὀγεεα ; πα ἐπογεοσα 
Ι δχροβεα {π1ὶ5 ὈΟΥ, γγο ννὰβ οι αἰζευ ὑπ γαϑῦ, 
ἃ Πα 5εὺ Ὠΐτη ουὖ νι ἔΠοβα ἴογβ, ποὺ ἔῸγ ἴπ6 ἰο ΚΘ η5 
οὐ Πὶβ βἴοοκ υὺ ἴον. βαρ! ῆγαὶ οὐπᾶτηθηΐβ.Ό Βαΐ 
Ἑουνΐαπα πδα οἴει ὑποιυρηΐβ ἃπα οοιη56]5 ἃθοὺΐ Πΐπ,. 
Εογ 80 Ὁ νγὰβ ὑπαῦ τὴν οἱάδοῦ θοὸὴ πᾶ τὴν ἀδυρ τεῦ 
αἴθ οἡ πα βϑπη6 αἴβθαϑθθ ΠΡΟῚ Οη6 ἃπα {6 β8 16 
ἀαγ. Βαΐ ἔποι, ὈγΥ ὑπ ργονίάδθπος οὗ ἔπε αοάβ, αὐ 
Καρὲ αἰΐνε ἃπα βανβα [Ὁ τι5, ἴῃ ἀθϑῖρῃ ἴο τὰϑῖκα τ5 
ΠΑΡΡΥ ὈΥ πῆοτα ἢ6]ρ5 πα τηδηυιοΐουθ ἰοὺ ΟἿΥΪ ΡῈ. 
50 ἀο ποῖ ἔποιι, ἤθη ἰδ οοιηθ5 ἴῃ ἐπΥ τϊπα ὑπαὶ 
ἔπουι νγαϑῦ Ἔχροβεά, ἴα κὸ 1 ἀπ κίπα]ν οὐ ἘΠ πκ ον] οὗ 
Τη6 ; ἴῸγ ἴδ νγὰβ ποῦ ψ ἢ ἃ νυ Ἱ]]!ηρ' τηϊπα. ΝΕ που ἀο 
ἔποιι,, σοοα Αβύν]ιιβ, ἴακα τὖ 11 ὑΠᾶῦ πον ὕποι ἃγὺ ἴο 
δανα Ὀὰαΐ 4 ρματὺ ἴον ἴπ6 ψμοὶε ἱπμουϊΐζαποο ; ἔῸσ ἴο 
ΔΠΥ͂ ΤΏ8η ὑπαῖ 5 ψῖβα πεσε ἰδ ΠῸ ροββθβϑίοη ΠΟΘ 
Ργδοΐοιβ ὕμθπ ἃ ὈγοῦΠῈν 15. ὙΠεγαΐογε δβϑίθεοιη πᾶ 
Ιονε οὔβ ἃποΐῃει, πα [Ὁ γοῦν το 65. σΟΠΊρΡΑγῈ δηὰ 
νίθ γουγβοῖνος ἢ Κίηρο. ΕῸΣ [ἴ 5Π4}} ἰθσᾶνε γοὰ 

β 
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δεξιούς, χρυσόν, ἄργυρον, ὅσα ἄλλα εὐδαιμόνων 

, 
“ 

“ 
Ν 

κτήματα. μόνον ἐξαίρετον τοῦτο Δάφνιδι τὸ 

4 δίὸ Χ “4 εἶ Μ 4 εἶ 

χωρίον δίδωμι καὶ Λάμωνα καὶ Μυρτάλην καὶ 

Ν - ἃ 

τὰς αἶγας ἃς αὐτὸς ἔνεμεν." 
Ὑ “ 

οὔ. Ἔτι αὐτοῦ λέγοντος, Δάφνις ἀναπηδήσας 

-Κ κα 2. 5 ἐς ΄ 4 ΡῊΡ » 

αλῶς με," εἶπε, “ πάτερ, ἀνεμνησαθν, τυρν 

μὴ εν 

- - 

τὰς αἶγας ἀπάξων ἐπὶ ποτόν, αἵ που νῦν διψῶσαι 

περιμένουσι' τὴν σύριγγα τὴν ἐμήν, ἐγὼ δὲ 

ἐνταυθὶ 2 καθέξομαι.᾽ ἡδὺ πάντες ἐξεγέλασαν, 

Ψ ὃ “ ᾿ » θέ “τὰ 3 2 

ὅτι δεσπότης γεγενημένος ἔτι θέλει εἰνᾶν" αὺ 

, 

πόλος. 

Κἀκείνας μὲν θεραπεύσων ἐπέμφθη τις "ἄλλος" 

ς Ν ͵ ἂν “- 
Η 

Οἱ δὲ θύσαντες Διὶ Σωτῆρὶ συμπόσον στ το 

ῇ 
“ Ν ΄ ΄, 

κρότουν. εἰς τοῦτο τὸ συμπόσίον μόνος οὐχ ἧκε 

Γνάθων, ἀλλὰ φοβούμενος ἐν τῷ νεῷ τοῦ Διονύσου 

καὶ τὴν ἡμέραν ἔμεινε καὶ τὴν νύκτα, ὥσπερ 

Ἐπ ὡξ 
7 Ν Ἅ ᾿ “ γ , 

ἱκέτης. ταχείας δὲ φήμης εἰς πάντας ἐλθούσης, 

ῳ 
“ 2 ΕΧ Ν [γ 7 ς 

ὅτι Διονυσοφάνης εὕρεν υἱὸν Καὶ Οτί Δάφνις ο 

Φ ͵ ὃ , “ » -“ 4 ς 4θ Ὁ“ “ 

αἰπόλος δεσπότης τῶν ἀγρῶν" εὑυρεύη, ὥμα ἘΦ 

, » 2 , ἊἉ εἶ ᾿ς 

συνέτρεχον ἄλλος ἀλλαχόθεν τῷ μὲν μειρακίῳ 

Ι͂ “ 
“- “- 

συνηδόμενοι, τῷ δὲ πατρὶ αὐτοῦ δῶρα κομίζοντες" 

5 Φ ΤΟΥ νὰν Ξ “ ς 7 Ἂν “ 

ἐν οἷς καὶ ὁ Δρύας πρῶτος ο τρέφων τὴν Χλοην. 

4 
-“ 

οὐ, Ὁ δὲ Διονυσοφάνης κατεῖχε πάντας κοινω- 

᾿ 
- “ 

νοὺς μετὰ τὴν εὐφροσύνην καὶ τῆς ἑορτῆς ἐσο- 

͵ 5 ΄, δὲ ν ἈὐτΣ ᾿ς οδΝ Ἀλλὰ 

μένους.Σ παρεσκεύαστο ὁἐ πολὺς μὲν οἶνος, πολλὰ 

ύρονεο " ὶ « κα ᾿ 

δὲ ἄλευρα, ὄρνιθες ἕλειοι, χοίροι γαλαθηνοί, 
, ," Ἂν, ς “ Ν Ν -“ 

μελιτώματα ποικίλα" Καὶ ἱερεῖα δὲ πολλᾶ τοῖς 

1 φρᾳ παρα- 5. ὁ Ηϊτβοῖ : Α ἐνταῦθα : Ρᾳ -θοῖ 3. θέλ. 

εἶν. : α ἦν 4 Ὁ (ΑἸιηγοῦ) αἰγῶν 5. 0 “]πη0 : Π188 -Ἴς 
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Ἰαγρα απ 5, βουνδηΐβ πα πιϑίντϊοιιβ ἃπα ἔλιιθ, οοἱα ἃπα 
ϑιϊναυ, ἃ1}1] τῃη6 ἔογξαπαῖε ρόβϑεββ. ΟἿἱ]ν ἴῃ βρβοῖὰὶ) 1 
σῖνε ἴο Παρ ηῖβ {Πϊ5 τπᾶπου, ν τ Γάθηο ἃπα Μυτγίαϊο, 
ἃπα {πε σοαῖβ ὑμαῖ μ6 μὰ5 Κερί. 

25. ὙΥΏ1|6 πὸ ννὰϑ 501}} σοϊπρ' οὴ ἰῃ βρθθοῦ, ᾿λαρῃηϊς 
βίαγυπρ, “ΤῚΝ ψν6Ὲ}} τευηθιηθεγϑα, [αι δν,᾿᾿ ααοίῃ Π6: 
“δἰ ἔπτηὴθ ἰο ροῸ πα ᾿ἰϑϑδαὰ τὴν ροδῖβ ἴο ψαϊουϊηρ. 
ΤΉΘΥ ἀγα ποὺ αὐ ἃπα ποὺ Ἔχρθούϊπρ' Τὴν ΡΪρε, ἃπὰ 
Ι ἃγὴ Ἰοϊζουϊπρ πα ἰο! πο ἤογα. ΤΠδν ἃ]}} ἰδισῃθα 
ϑυγθεῖν αὖ {Πϊ8, ἴο 566 Πίπη ὑπαὶ ννὰβ πον ἃ Ἰοτὰ 
τασηΐησ ἰηΐο ἃ φοαϊῃετα ἀραίη ; Πα 50 ἃποῦΠου πγὰθ 
βοῃΐ ἄνγὰν ἴο γἱαὰ ἢϊβ5 τηϊπα οὗ ὑπαΐ οᾶγο. 

Απα πον, θη ἴμεν Παα 5δουϊβοθα ἴο «[πρὶΐεν 
Βοῖου, ἔπῸ βανίοιν οἵ ὑῃ6 Ἐχροβθα οὶ], παν τηδας 
τοϑαᾶν ἃ Ἰονίαὶ, το]οϊοίηρ ἔδξαϑί. Απα οἠἱΐν πεαῖμο 
γγὰβ5 ποὺ ἴδοῖα; [Ὁ ἢθ ννὰβ ἴῃ ἃ τηϊρηϊν ἔδαν, πὰ 
ἴοοῖκκ βαποΐιδυυ ἰπ Βδοοῆιβ ἢ απ, ἀπ ἰῆετε ἢδ 
νγὰβΒ ἃ 5ποδκίηρ ϑιρρί αηΐ πἰσῃδ ἃπᾶὰ ἄγ. βΒιὲΐ 
πὸ ἴδπις ἤγίπρ ἃὔτοδα ἱὑπαὺ 1 ]᾽οπυβορῆδηθβ ᾿δὰ 
Τουπα ἃ 50, ἃπα ὑπαὶ [λάρ]πῖς {π6 σοαϊῃοσγα ργονϑὰ 
πὸ Ἰοτὰ Ὀοΐῃ οἵ πε σοαΐβ ἀπα ἴῃς ἢε]β. ἔποὸν [δὰ 
ἴῃ, ὅπ6 σπσὰ]5 οαπη6 ἴῃ υντπ {Π6 Θαυν ἀαν, 80Πη6 ΠΌΤ 
0Π6 Ρΐδοθ, βοῖηδ ἃποίμεν, ἔπθυε ἴο οοπργαϊαϊαῖο {6 
γοῦΐῃ ἀπα Ὀτὶπρο ἐποὶν ργοβθηΐθ ἴο ἢὶ5 αῦπευ. ἀπὰ 
ἃτηοηρσδῦ {Π 686 ᾿γγὰβ ννὰβ ἢγοῖ, τνὰβ ἴο ποῖ (Ἤ]ος 
γγὰ5 ΠΌΤ ΒΙ] ΠΟ, 

20. Απα 1]Ο βορρᾶ π65 τηϑάθ ὑῃ θη) 411 βοἴᾶν ἃβ 
Ρᾶγίακοὺβ οἵ ἢϊβ ον πᾶ δχυϊτζαϊίοη. πα ἴο οο]εθγαΐα 
αἰθοὸ πε ογϑαῦ ἔδθαβί οἵ ἴῃς [πνοπίϊοη ̓  οὗ 1 ΡΠηΐ5. 
ὙΠεογοίογε σγοαὺ δἴοτε οἵ ψίηθ πὰ Ὀγοδα νγὰβ ἔτπν- 
ηἰβῃθα οὐ, ναΐογ- ον] οὔ ἃ}} βουΐβ, βυοκίπηρ- ῖρο, 
νδυοι5. οὐγϊοβίτο5 οὗ ουνθοὺ οακϑβ, ννδΐθυβ, βγη θῖς, 
ἈΠ μἷθ8. πα τηδὴν νἱοίηβ ὑπαὶ ἀἂν ψεγα οἰαΐη 

1 Βπάϊηρ." 



ΘΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΘΕ 

7 “ 7 ω ς 

ἐπιχωρίοις θεοῖς ἐθύετο. ἐνταῦθα ὁ Δάφνις 
ὔ Χ 

συναθροίσας πάντα τὰ ποιμενικὰ κτήματα διένει- 
᾽ 7 - - “- 7 Ν ον μεν ἀναθήματα τοῖς θεοῖς. τῷ Διονύσῳ μὲν ἀνέ- 

θ δ , οἵ Ν δέ Ἂ ἢ} Ν Ν κε τὴν πήραν καὶ τὸ δέρμα, τῷ Πανὶ τὴν 
΄, ἀν πεῖν ΄ ἀσονο Ν ΄, 

συριγγὰ καὶ τὸν πλάγιον αὔὕλον, τὴν καλαύροπα 
“ ΄ Χ Ἁ Ἁ ἃ τας 2 Υ ταῖς Νύμφαις καὶ τοὺς γαυλοὺς οὺς αὐτὸς ἐτεκτή- 

[4 ἶ ν᾽ Ν 7ὔ ᾿ » 

νατο. οὕτως δὲ ἄρα τὸ σύνηθες ξενιζούσης εὐδαι- 
’ὔ͵ , » Ὁ“ 3 ͵ 5.4. 

μονίας τερπνότερόν ἐστιν, ὥστε ἐδάκρυεν ἐφ 
“-“ ΄ὔ ΄ὔ ᾽ ΄ εὖ » Χ 

ἑκάστῳ τούτων ἀπαλλαττόμενος" καὶ οὔτε τοὺς 
᾿ ᾽ 7 Ν » , " Ν 4 ἣν γαυλοὺς ἀνέθηκε πρὶν ἀμέλξαι, οὔτε τὸ δέρμα πρὶν 

5 ͵ὕ ΝΜ Ν κα οὗ δ ᾽ Ν ἐνδύσασθαι, οὔτε τὴν σύριγγα πρὶν συρίσαι" ἀλλὰ 
ἧς  Ν , ᾽ Χ ͵ Ἁ Ν Ψ - 

καὶ ἐφίλησεν αὐτὰ πάντα, καὶ τὰς αἶγας προσεῖπε 
Ἂ ᾽ ῖ 7ὔ “ Ν Ἂ 

καὶ τοὺς τράγους ἐκάλεσεν ὀνομαστί' τῆς μὲν γὰρ 
΄-“ ἈΝ 

πηγῆς καὶ ἔπιεν, ὅτι «καὶ ἔπιεξΞῷβ:. πολλάκις καὶ 
Ν Ι » π- ΄ Ν » Ν 

μετὰ Χλόης. οὔπω δὲ ὡμολόγει τὸν ἔρωτα, καιρὸν 

παραφυλάττων. 
21. ᾽ν ᾧ δὲ Δάφνις ἐν θυσίαις ἣν, τάδε γίνεται 

περὶ τὴν Χλόην. ἐκάθητο κλάουσα, τὰ πρόβατα 
7 , - 5 Ἂς οὴ ΕΕ Ὶ ᾽ ’ 

νέμουσα, λέγουσα οἷα εἰκὸς ἢν' Ἐξελάθετό μου 
7 ᾿] ᾿ 7 7 , Ν 

Δάφνις" ονειροπολεῖ γάμους πλουσίους. τί γὰρ 
γἷ 5 ᾽ ΡῚ Ν ω ω Χ 3 “. 7 

αὐτὸν ὀμνύειν ἀντὶ τῶν Νυμφῶν τὰς αἶγας ἐκέ- 

λευον; κατέλιπε ταύτας ὡς καὶ Χλόην. οὐδὲ 
“ 7 ἣν “ Ν ᾽ 7] 

θύων ταῖς Νύμφαις καὶ τῷ Πανὶ ἐπεθύμησεν 

ἰδεῖν Χλόην.Σ εὗρεν ἴσως παρὰ τῇ μητρὶ θερα- 

- καὶ ἔπιε-- 1: Α πηγ. ὅτι καὶ ἔπιε πολλ. : Ρᾳ πηγ. καὶ ἔπιεν 
πολλ. 1 Α φυλάττων 2.Α ομῖῦβ 

22 ὃ 

ἤν χλούδε οὐ λϑόρίφμαλα, αὶ 

δ Στ νὰ ἐμαὶ μέ. ». 
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ΒΟΟΚ ΙΨΥ, 88 26--} 

ἃπα οἴἴεγεα ἴο πὸ (ὐοᾶβ οὗ [μ650ο5. ἰδὰρῃῃηὶβ ἔῃ θη. 
Ὠανίηρ ροὺ 41} ἢΐς ρμαβίουδὶ ἔπιγπίτζαστο ἀρουΐ Ὠΐτη, οαϑὺ 
τὸ ᾿πῖο βενουδαὶ οἴϊευίηρϑ, ἰς ἐπα ηΚῦ] ἀοπᾶτγὶθβ ἴο ὑπὲ 
αοάβθ. Τὸ Βδοομιβ ἢῈ ἀδαϊοαῖοβ ἢἰβ βουὶρ πᾶ 
τηαπῖϊθ, ἰο Ρδπ ἢϊβ νυ ]βῖ] 6. ἃπα Πὶβ. ΟὈΠατι6. ΡΙρΡ6. ἢἰς 
ϑοαῖτ-ΠοοΚ ἴο ἐπε οῖν Ν ρΡῆ5. ἃπα τη] κίησ-Ρ81}5 
ἐμαΐ Πα Πίτηβϑ! ῦ παὰ τηδάθ. Βυιΐ 50 ἰΐ 5, ὑπαὶ {ποβὲ 
τΠϊηρθ να Πᾶνα Ἰοπρ' Οἷπ δοαπαϊηἰθα υυΐΠὰ] ἃπα πϑοα 
ΟΌΥΒΟΙ͂ν 65 ἴο, ΔΥῸ ΤῈ ἀοσορία]6. ἃπα ρμ]θαβίηρ' ἴο τι5 
Ππδ ἃ πον ἃ πα ἰπβοϊθηΐ 1 ἔθ] οἰΐν : ἀπα ἐπουοΐογε ἔθ 5 
611] ἴτῸπὰ ἢὶβθ εγὸβ δὖ ὄνεὺν ναϊθαϊοϊίοη ἴο ἐΠ185 ἀπά 
ἐπαΐ, ποὺ αἰα πε οἴξευ. {π6 Ρ08115 το ὑπ6 ΝΡ ἢβ {1}} ἢς 
Πα τ κεαα ἱπῖο ἐμϑι ἢγβὺ, ποὺ Πὶβ τα] 6 611} ἢῈ δα 
Ἰαρρεα Ὠίνηβο! ἴῃ 1ἴ, ΠΟΥ ἰδ ρῖρα {1} ἢς Πδὰ ρὶρεᾶ ἃ 
ἴμπα οὐ ὕνχο:; θαὺ ἢ6 Ἰοοκεα υνἱϑῦν ἀρὸπ ἃ}} {πε 
ἐπίηρβ ἀπ ψοῦ]α ποὺ ἰοὺ ἐπϑὴ οὸ νϊϊζῃοιΐ ἃ Κίβ5. 
ΤΠΘη ἢ βροκὲ ἴο {ῃῆθ 8Ππε- σοαΐβ, ἃπα οδ]]Ἱδὰ {πὸ 
ἢδ- σοαῖβ Ὀν ὑπεῖὶγ πᾶπηθβ. Οαΐ οὗ {ῃ6 ἔοαπίαϊη ἴοο 
Πα πϑϑαᾶϑβ τηϊϑὲ αἀυϊηὶς θοΐοσε ἢθ ροθβ, Ὀδοδῖϑο ἢς Πδα 
αἀὐαπκ ἔπεῦα την ἃ ἰΐπη6. ἃπα υνἱτἢ Πὶβ. ουνθοϊοϑῦ, 
ἀδαγοβϑὺ Οἢϊοθ. Βιυῖΐ ἃ5 γεὺ πε αἰαὶ ποὺ ὀρϑηὶν ργοξεβϑ 
ἴο Πὶς ἰονε, θθοϑιιβα ἢθ ναϊϊθα ἃ βϑάβοῃ ἴο 1. 

97. Απᾶ {ἐπεγεΐοστε ἴῃ ἐπ τπθδη {ἰπγ6, νυν ]6 6 ννὰς 
Κοαρίηρ Ποϊγ- αν, ἃ ννὰ8 ὑπτι5 ψ ἢ Ροοῦ ΟἾϊοε : Βν 
ἀπε ἢἤοοκβ 5η6 βαΐθ ἃπα ννερῖ, πα οοιηρ αἰποα ἴο 
Πουβ ἢ ἀπα ἔἤθη, ἃ5 Ὁ νγὰβ πκρϑ, ἰὴ {πὶ ΤΠ ΠΟΥ: 
“ῬάρΡΠηἷβ μὰ5 ἔογροῖ 6. Νοὸν Πα ἀγϑᾶμπηβ οὗ ἃ σγϑαδὶ 
τηδυτίασο. ΤῸ νυν ῆὰὺ ρυγΡοβα ἰ5 Ὁ πονν, ὑπαὶ ἱποίθδα 
οἵ πὸ ΝυρΡηβ 1 τνου]Ἱα ταῖκο ᾿ΐμπὶ ϑυνθαῦ ἴο πὴ6 ὈΓῪ 
πὸ ροαϊθἢ Ηδς Πὰβ ἔουβακθη ἔἤθ ἃπαὰ τη6. ἀπά 
Ὑγθοπ δ βου βοθα ἴοὸ Ρὰη ἃπα ἴο {πΠῸὶ Ν ΡΠ 5, 6 
νοι] ποῖ 50 πη ἢ ἃβ 566. ΟἢΪοθ. Ῥογομαπος ἢθ ἃ 
Του πα ἃ ρῥγοῦτ ον ποῦ ὑπθὴ 1 ἀπηοηροῖ ᾿ϊς ποῖ Υ᾽5 

1 ππδοοπεδίοπηρα. 
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ΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΠΟΕΚΕ ν 

’ “ ᾽ 

παίνας ἐμοῦ κρείττονας. χαιρέτω: ἐγὼ δὲ οὐ 
ζήσομαι." 

“- ᾿' “ “ ς 

28, Τοιαῦτα λέγουσαν, τοιαῦτα ἐννοοῦσαν, ὁ 
; 7ὕ ς “ Α, Χ “ 

Λάμπις ὁ βουκόλος μετὰ χειρὸς γεωργικῆς ἐπιστὰς 
{4 3 7 ς " 7 », , ἥρπασεν αὐτήν, ὡς οὔτε Δάφνιδος ἔτει γαμή- 

σοντος καὶ Δρύαντος ἐκεῖνον ἀγαπήσοντος. ἡ 
ἣ 3, τ 7 “ 2 ! “ “ 

μὲν οὖν ἐκομίζετο βοῶσα ἐλεεινόν: τῶν δέ τις 
δό Ἴ....5 7 οὶ ΄ ᾽ 7ὔ - ΄ 5 
ἰδόντων ἐμήνυσε τῇ Νάπῃ, κἀκείνη τῷ Δρύαντι 

᾿ ς 7 - μας Ν “-“ “" 

καὶ ὁ Δρύας τῷ Δάφνιδι. ὁ δὲ ἔξω τῶν φρενῶν 
ῇ ᾿ “- Ν Ν , 

γενόμενος, οὔτε εἰπεῖν πρὸς τὸν πατέρα ἐτόλμα, 
Χ - 

καὶ καρτερεῖν μὴ δυνάμενος εἰς τὸν περίκηπον 
) Ν »] 4 «ἃ “ » ͵ὔ 329 

εἰσελθὼν ὠδύρετο Ω πικρᾶς ἀνευρέσεως 
7 , 3 - λέγων: “πόσον ἣν μοι κρεῖττον νέμειν: πόσον 

»᾿ , “ ἡ ΄ », ἤμην μακαριώτερος, δοῦλος ὦν: τότε ἔβλεπον 
, ῇ 7 ἴω Ἶ Ἁ Ν 4 

Χλόην, τότ᾽ «ἐφίλουν;, νῦν δὲ τὴν μὲν Λάμπις 
Ν , ἁρπάσας οἴχεται, νυκτὸς δὲ γενομένης συγκοι- 

υ , “ Χ Ν 

μήσεται." ἐγὼ δὲ πίνω καὶ τρυφῶ, καὶ μάτην τὸν 
“-“ Ν Ν 3 ΟΝ ὁ ΕΣ] 

να καὶ τὰς αἴγας “ ὦμοσα. 
“ -“» » ς 

29. Ταῦτα τοῦ Δάφνιδος λέγοντος ἤκουσεν ὁ ὁ 
“ Ν 

Γνάθων ἐν τῷ παραδείσῳ λανθάνων" καὶ καιρὸν 
«“ “ Ν » Ἂ, ΄ ᾿ ΄ο 

ἥκειν διαλλαγῶν πρὸς αὐτὸν νομίζων, τινὰς τῶν 
“2 , 7 “ 

τοῦ ᾿Αστύλου νεανίσκων προσλαβών, μεταδιώκει 
΄-“ Ν ΄“ 

τὸν Δρύαντα. καὶ ἡγεῖσθαι κελεύσας ἐπὶ τὴν τοῦ 
Ἑ Ἂ Λάμπιδος ἔπαυλιν, συνέτεινε δρόμον: καὶ καταλα- 

Χ , ’ 

βὼν ἄρτι εἰσάγοντα τὴν Χλόην, ἐκείνην τε 
᾽ - Χ Ἃ 3 ’ , 

ἀφαιρεῖται καὶ «τοὺς:- ἀνθρώπους συνηλόησε 

ΤΟΙΣ Δ [9 « ἐφίλουν:-- Πἶ : τνὴϑϑ τότ᾽ πᾶ Ἶ8ο. τ τς 
4]1οκ. (ΑἸηνοῦ) : γτη85 κοιμ. Ὁ ΥΡΘΥ αἶγ. Π155 Πᾶνα καὶ τὰς 
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τη 145. Εᾶγα ἢΐπη ννῈ}}} Βαὺ [1 πηυδὺ αἷς, ἀπ νψ}1}} 
ποῦ ᾿ἰνε.᾿ 

58, ὙΥΏ1Ὸ6 τἢτι5 5η6 ννὰβ τη πα ουϊηρ ἃ ηα δοίην 
Πουβ6 1, Γατηρὶβ ὑπῈ μου βυηδη, οουαΐηρ᾽ ΠΡΟῚ ΠοΥ ψ ἢ 
ἃ Ὀᾶπα οἵ τιυβίϊοβ, τὰνιϑηθα ΠΟΙ ἄνγᾶῦ, ὈῬΥδϑαμΪηρ᾽ 
᾿λΑΡῃπὶβ Πδα οαβϑὶ οὔ 4}1 ἐποιρῃΐὶς οὗ ΟἾ]οα. πὰ 
υγὰβ ἴοο νουἹαὰ θὲ οοπΐεπὶ ἴο ἰοῦ Πίτη ἤἢᾶνε ΠΟΥ. 
Αμαᾶ 80 516 νγὰβ οδιγῖθα ἂνᾶν, οὐγίηρ οὐὖδὀτηοβὺ 
Ρἰϊζεουβῖν. Βυῦ οπα ὑπαὶ βὰν τὸ το] τ Νὰρε, 586 
υγαβ, ἃπα ἰῦγὰβ [Δ Ρηπῖ5. ΓΠῚ5 ρΡὰΐ 1)ὰρῃηῖβ 
αἰτχηοϑὺ ααϊΐε ουὖῦ οἵ 15. νυΐβ, ἃπΠαὰ ἴο 15 δ᾽ Ποὺ ΠῸ 
ἀαγοῦ ποῦ 5ρθᾶϊκ, ΠΟΥ νγὰβ πῈ δὶς ἴο πάσα ἴῃ {δμαῖ 
οΟΠα Ποη ἢ ἃπα ὑμογοίουε 5]1ηΚῖηρ' ἀννὰν ἱπίο {πῸ 
οἰτουϊ-νν "κα οὔ της σάγάδη, Ὀγο Κα ἔου ἢ ̓πἴο Ἰαπγοηΐα- 
ὑἰοπ8: “ΧΟ ἴῃς Ὀϊἴο᾽ ᾿ἱπνοηίίοη οὗ 1 αρῃηῖ5! Ηον 
τπ0 ἢ θεν ννὰβ τ ὉΓ τὴς ἴο Κεαερ ἃ ἤοοκ " Ααπάὰ 
ἤονν το ΠΔΡΡΙΕΙ νγὰβ 1 θη 1 νὰβ ἃ ϑβϑεγνδαῃΐ: 
ΤΉ 1 ἔξα τὴν ἐγοβ ψ ἢ {ῃςδ βρῃηῦ οἵ ΟἼΪοα ἃπα τὴν 
1 ρ5 σι ΠΟΙ Κῖβθθβ ; Ὀαΐ ποὺ 506 15 {Π6 τὰρε οἵ 
Τ᾽ ταρῖβ, ἃπα ψ τ Πΐπη 5Π6 1165 το-πἰρης. Απα 1 εἴαν 
δῖα πα τηϑ]ῦ την861} ἀννὰν ἴῃ νυὶπὸ πα βοΐ ἀθ] ρηϊο, 
ἃ Πα 50 ἴῃ ναὶ ἤᾶνα ϑνοΟΥ ἴο ΠΟΙ Ὀγ Ρᾶπ πα Ὀγ {πὸ 
σοαῖΐβ. 

29. ΤΠ656. ἤδθᾶνυν οοιηρ αἰηΐβ οἵ Πρ ηῖβ ἰὑ ννᾶβ 
Οπαῖπο᾽ 5 ἰουΐζαπο ἴο ἤθᾶὺ ἃ5. ἢ6 νγὰβ. 5Κυϊκίηρ ἴῃ {πε 
ϑαγάθη. πᾶ ρυθβϑϑηΐν Δρρυθμομαϊηρ Π6 ΠΔΡΡΥ 
Βοῦὺν ἴο ἄρρεαβθε 1)ρῇῃπὶβ πα τὰκ ἢϊπηη ΡΥΟΡΙ οι, 
6 ἴαϊκεβ βοηθ οἵ Αϑίγ!υβ ἢϊθ βευναηΐβ, τηϑ]ζο5 ΔΕΓΟΥ 
θγγαβ, δ᾽ 5. ἔμθυὴ 5Πθνν Πΐπη. ἴο τη ρὶ5. [158 οοὔξαρα, 
ἈΠΕ ΡΪαοΚο ἀρ Πἰβ Πθ εὶς ἴὸ σοὺ {πι|0Ππὸνὺ. Απαὰ ΠρΉ Πρ; 
οἢ Πΐπ ἴῃ {πὸ ΠΙΟΚ ἃ5 6 ννὰβ Παι]ηρ ΟἼ]ο6 ἴῃ, Π 6 ἴοοῖκ 
ΠοΥ ἔχου ἢϊμ πα απ ροα Πἰβ θα πα οἵ οἴοννηθ. Απᾶ 

Νύμφας, Ὀαυύὺ οἷ. 2, 89 (συγ. Κοορ5 μα τϑαὰβ ὠμόσαμεν) 
4Ἃ ἐηρῆ, “«-.τοὺς:- ἀνθ. ἈΚ : τχ88 δα γεωργοὺς (5]055) 
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πληγαῖς. ἐσπούδαζε δὲ καὶ τὸν Λάμπιν δήσας 
ἄγειν ὡς αἰχμάλωτον ἐκ πολέμου τινός, εἰ μὴ 
φθάσας ἀπέδρα. κατορθώσας δὲ τηλικοῦτον ἔργον 
νυκτὸς ἀρχομένης ἐπανέρχεται. καὶ τὸν μὲν 
Διονυσοφάνην εὑρίσκει καθεύδοντα, τὸν δὲ Δάφνιν 
ἀγρυπνοῦντα καὶ ἔτι ἐν τῷ περικήπῳ δακρύοντα. 

7 Ν ἣ, ἐ » ον ἈΝ Ἁ “Ὁ 

προσάγει δὴ τὴν Χλόην αὐτῷ καὶ διδοὺς διηγεῖται 
πάντα' καὶ δεῖται μηδὲν ἔτι μνησικακοῦντα 

“ »᾿ » » ἢ ᾽ , 

δοῦλον ἔχειν οὐκ ἄχρηστον, μηδὲ ἀφελέσθαι 

τραπέζης, μεθ᾽ ὃδ' τεθνήξεται λιμῷ. ὁ δὲ ἰδὼν 
, δι ») 3 - δε ΄ " “ Ἂ μ Χλόην καὶ ἔχων ἐν ταῖς χερσὶ Χλόην,Σ τῷ μὲν ὡς 

5 ἃ ᾿ “ Ν ς Ν “ » ἐκ 

εὐεργέτῃ διηλλάττετο, τῇ δὲ ὑπὲρ τῆς ἀμελείας 

ἀπελογεῖτο. 
,ὔ Ν » “ ΟῚ , Ἂ ἕἔ 

850. Βουλευομένοις δὲ αὐτοῖς ἐδόκει τὸν γάμον 
΄ " Χ ΄ ᾿ γι ἢ ᾿Ν ἣ 

κρύπτειν, ἔχειν δὲ κρύφα τὴν Χλόην πρὸς μόνην 
ς 7 Ν » ε 2 ΕΣ ᾽ 

ομολογήσαντα τὸν ἔρωτα τὴν μητέρα. ἀλλ οὐ 
΄ γ 5.7 Ν ζο Ἀ 7 Ν 

συνεχώρει Δρύας, ἠξίου δὲ τῷ πατρὶ λέγειν καὶ 
πείσειν αὐτὸς ἐπηγγέλλετο. καὶ γενομένης ἡμέρας 

[οὶ , ΄ [οἱ 

ἔχων ἐν τῇ πήρᾳ τὰ γνωρίσματα πρόσεισι τῷ 
Διονυσοφάνει καὶ τῇ Κλεαρίστῃ καθημένοις ἐν 

“ 7 ζ Ν Ν δ (ἿἙ ΄ Ν τῷ παραδείσῳ (παρῆν δὲ καὶ ὁ ᾿Αστύλος καὶ 
» Ν ς ᾿ς Χ “ 7 »᾽ 

αὐτὸς ὁ Δαφνις), καὶ σιωπῆς γενομένης ἤρξατο 
7 «ἐς ͵ 3 ᾿ ΄, Ἀ ΄ οἱ λέγειν" “ Ὁμοία με ἀνάγκη Λάμωνι τὰ μέχρι νῦν 

" 5’ ὁ , , κε » 
ἄρρητα ἐκέλευσε λέγειν. Χλόην ταύτην οὔτε 

Ἂ , Ν ἐγέννησα οὔτε ἀνέθρεψα: ἀλλὰ ἐγέννησαν μὲν 
’ , “ ) 7 

ἄλλοι, κειμένην δὲ ἐν ἄντρῳ Νυμφῶν ἀνέτρεφεν 
ἊΨ 5 “ 3 Ἂ ἃ δὰ 9 7 οἷς. εἶδον τοῦτο αὐτὸς καὶ ἰδὼν ἐθαύμασα, 

1 ρο 7: γη85 ἣν 2 Ὁ (Αιηγνοί) οἱηϊῦξ 
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ὝἌΦ ΎΜΨΜΨΘ νυ 

ΒΟΟΚ [Υ, 88.39.80 

Τλτρὶβ Πἰπηβ86 1} μα επαδανουῦγεα ἴἰο ἴἰακε δῃηὰ Ὀχυϊηρ 
Ὠΐῃλ Ὀομπά 85 ἃ οαρίϊνα ἔομὰ 50Π16 νγαῦ; Ὀαὺ ἢδ ρῥγα- 
νεηξεα ὑπαὶ Ὀν ἢϊρῃῖ. Τηϊθ υπάουίακίηρ ΠΔΡΡΙΪν 
Ῥεγξουτηθα, 6 τοῦασπθα ἢ ὑπ πὶρηΐ, ἀπα ἰουπα 
ΠΟ ϑορἤδη65 αὖ ἢΐβ γϑϑῖ, θαὉ ΠΑΡ Πηΐβ᾽ γεὺ νναῖοῃ- 
ἴηρσ, υγεερίηρ, ἃπα νγαϊτπρ ἴῃ ὑΠῸ νὰ] Κ5. ὙΠετα Πὸ 
Ργεβεηΐβ ἢϊ5 (ΟἬΪοα ἴο Πίμ, οἵνεβ Πθὺ ἰηΐο ἢὶβ Πδηάβ, 
ἃ πα [6}15 {πῸὶ ϑἴοσυ οἵ {πὰ δοίίοῃ ; ἔῃθπ ὈΘβθθ ἢ 65 
Βίτη ἴο Ῥεδν τη πὸ ουπᾶρο, θα ἴακθ ἢΐτη ἃ5 ἃ 
βούνδηΐ ποῖ αἰζορεῖῃου ππιιβθα], ἀπ ποὺ ἰηϊογαϊοῖ 
Ὠΐτη ἐπα [80]6 ἴο τηακα μη αἷ6 ἔρον τυναηΐ. [1 ΡΠ}ηῖ5, 
βϑαίηρ ΟἾ]οα ἀπα Πανίηρ ΠΟΥ ΠΟΥ ἴῃ ἢϊβ οὐ Π8Π65, 
νγὰ5 Γδοοπο δα Ὀγ ὑπαὺ βουνίοθ, πα τεοαϊνεα ἢΐτη ἰηἴο 
ἔανουν ; ὑπθη Ἔχοιιβϑα Πίτηβ61} ἴο ΟἼ]οε ἴον. 5 ββειηϊηρ' 
ἴο περὶ θοὶ Π6υ. 

80. Απᾶ πον δανίβίηρ ἰοροίμου ἀροῦΐ τμεῖν ἰηϊεπᾶθά 
ννεαάϊηρ,, Ὁ τνᾶ5, ὑπεν ὑπουρηΐ, {Π6 θεϑὺ νγὰν 501} ἴὸ 
ΟΟΠ668] ἰδ, ἀπά ἴο Πἰάς ΟἼΪος. ἴῃ βοιηξ ἢο]6 οὐ ΟἴΘυ, 
ἜΠδη ἴο δοαιαίηῦ [ηἷἶ8 τηοῦπου οὴἱν νι ἢ {πεῖν ἰονο. 
Βυΐ Ὦγγαὰβ ννὰβ ποὺ οἵ ὑπαΐ ορίπῖοθ. Ηδ ψου]Ἱᾶ μᾶνο 
ἐπ6 ἔδίμπου Κπονν ὑπ6 σῃο]α Ὀυβίηθθϑ ἂ5 Ὁ ννᾶβ, δπᾶ 
Βίμη56 1 ἀπαογίακος ἴο Ὀγὶηρ' πη ὁπ. [Ι}ἢ {πε το Τ- 
ἴηρ αἰΐπηθβ, νυ ΟἼ]ΟΘ᾽ 5 ἰοΚοπβ ἴῃ ἢ 58. ρ, Π6 
9065 ἴο [Ομ βορῆδηθβ πα (Ἰθαγιϑία ψΠηῸ ψΕ͵Ὲ 
δίυτπσ ἱπ ἴῃ6 σατάθβῃ. ᾿ἀπᾶὰ αΑβδίγ]υβ νὰβ ἔπεσα 
Ρταβϑεπῦ, ἀπ ΠΡ ἢπἰβ Πϊγη86 1]. Απα 51||6 ποθ τηδάς, 
πὸ οἷα σοαϊπογα ὑππ5 Ὀδριῃ : “ΘΌΟἢ ἃ ΠΘΟΟσϑΙΟΥ ἃ 5 
ΙἌτηο δά, σοιηρ6]5 τὴς πον ιἴο 5ρεὰκ {πῃοβὲ {πῖπηρε 
ὑμπαὺ δἰπουτΐο ἤᾶνε Ὀΐη οοποθαϊθα. Τη15 ΟἾΪος 1 
ποῖ μου Ὀθαροῦ ποὺ Πα δηνιῃΐηρ' ἴο ἀὁ 'π ἢδῚ Πυγβίηρ' 
ὋΡ. Βιΐ βοπηδ οἴμϑὺβ ὑγεῦθ ΠΕῚ ραγθηΐβ, ἃπΠα ἃ 5ῆ6 60 
σαᾶνθ ΠΟΥ 500 Κ ἴῃ ὑπῸ Ν ρἤδοδιπ ἡνθγῈ 50η6 ἰὰν. 1 
ΤΥ 561} οανν ἰ ἀοπα ἃΠἃὰ ψοπαογεα αὖ ἴ ἢ ὑνοπαουηρ' 
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θαυμάσας ἔθρεψα. μαρτυρεῖ μὲν καὶ τὸ κάλλος 
(ἔοικε γὰρ οὐδὲν ἡμῖν), μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὰ 

γνωρίσματα (πλουσιώτερα γὰρ ἢ κατὰ ποιμένα). 
ἴδετε ταῦτα καὶ τοὺς προσήκοντας τῇ κόρῃ 

ζητήσατε, ἂν ἀξία ποτὲ Δάφνιδος φανῇ." 
51. Τοῦτο οὔτε Δρύας ἀσκόπως ἔρριψεν οἱιτε 

Διονυσοφάνης ἀμελῶς ἤκουσεν, ἀλλὰ ἰδὼν εἰς τὸν 

Δάφνιν καὶ ὁρῶν αὐτὸν χλωριῶντα καὶ κρύφα 
δακρύοντα ταχέως ἐφώρασε τὸν ἔρωτα: καὶ ὡς 

ὑπὲρ παιδὸς ἰδίου μᾶλλον ἢ κόρης ἀλλοτρίας 
δεδοικώς, διὰ πάσης ἀκριβείας ἤλεγχε τοὺς λόγους 

τοῦ Δρύαντος. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ γνωρίσματα εἶδε 
κομισθέντα, «τὰ; ὑποδήματα «τὰ; κατάχρυσα, 

τὰς περισκελίδας, τὴν μίτραν, προσκαλεσάμενος 

τὴν Χλόην παρεκελεύετο θαρρεῖν, ὡς ἄνδρα μὲν 
ἔχουσαν ἤδη, ταχέως δὲ εὑρήσουσαν καὶ τὸν 

πατέρα καὶ τὴν μητέρα. καὶ τὴν μὲν ἄρ᾽ ἡ 
Κλεαρίστη παραλαβοῦσα ' ἐκόσμει λοιπὸν ὡς 

υἱοῦ γυναῖκα, τὸν δὲ Δάφνιν ὁ Διονυσοφάνης 
ἀναστήσας μόνον, ἀνέκρινεν εἰ παρθένος ἐστί: 

τοῦ δὲ ὀμόσαντος μηδὲν γεγονέναι φιλήματος καὶ 

ὅρκων πλεῖον, ἡσθεὶς ἐπὶ τῷ συνωμοσίῳ κατέ- 

κλινεν αὐτούς. : 
52, Ἦν οὖν μαθεῖν οἷόν ἐστι τὸ κάλλος, ὅταν 

κόσμον προσλάβη"" ἐνδυθεῖσα γὰρ ἡ Χλόη καὶ 

τὰς --ῦ «τ τὐ Ξ τὰ ΞΞ ΘΕΗΆΤΒΟΙΝ ΤΑ μὲν ἤρα Κ. λαβ. : ῬΡᾳ μὲν 
ἣ Κι, παραλαβ. 2 Ῥᾷ προσλάβηται Π| ἐνδῦσα 
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αὐ 1ῦ, ἴοοκ ΠΟΥ Πομῖα 8ἃπᾶ Ὀὑγοιρηῦ Ποὺ τρ. Απὰ 
ἴῃς δχοθβϑῖνε ϑυνεθῖπθϑβ οἵ ΠῸῚ ἔδοα Ὀθδὺβ τὴθ νυ Ἰῦπ6 855 
ἴο ψῇῃδὺ 1 88υ; ἴὺῸγ 5Π6 15 ποϊῃίησ {{κὸ ἴο 8. ΤΠὲ 
ἤπε δοοοιἐγειηθηΐβ 5η6 δα ἁθοιΐξ ΠΟΙ πηᾶ κα ᾿ὖ πο 
δρραγθηΐ ἴοο ; ἔὉΓ παν ἅτε τἱοῆον {πθ πη ὈΘΟΟΠΊ65 ἃ 
ΒΡ μοσα 5 οοαὶ. Ηδγε παν γε; νίϑνν ἔπθιη ψΕ]], 
566 Κ οἂὖξδσξλῆεν Κίπ, ἃπα 80 ἰτν ψμεῖμου αὐ ἰθηρίῃ 586 
τᾶν ποῦ θὲ ἔοιυιπα ποῦ πηνγουζην ἴο πλᾶΥνῪ 1) ΡΠ Πη15.᾿ 

91. ΤΏεβε νουαᾶβ, ἃ5 πεν ψεσα ποῖ πηϑανβεαϊν 
οὐδὲ ἴῃ Υ Πτγαᾶς, 50 ποίου νετα ἔμεν Ποασα Ὅν 
Ποπυϑορῆαπος τ ποὺΐδ τερασᾷ. Βυΐ οἀδίϊηρ Πΐ5 
ΘΥγῈ5. Ὁροη [ΔρΠηΐ5, ἃπα βθείηρ ἢϊπι ἰοοκ Ρᾶ]16 ΠΡΟὴ 
ἰδ ἃπα ἢἰβ ἔδαῦβ ἴθ! ηρ ἄον ἢΐβ ἔαοθ, ργθβαηΐὶ)ν 
ἀδρυεμεπάθα ἰὑ ννὰ5 ἴονθ. Τῆεπ, ἃ5. οπα παΐ νγὰβ 
Βο]]οἰζοιιβ γαῦπου ἀθοὰὺΐ Πὶθ Οὐ 8505 ἴπδπ ἃποῖμευ 
τηδ ἢ 5 ἀδιρηζευ, ἢ6 [8115 ἢ 411] δοουγαΐθπθθ ἴο 
ΤΕΡΙΈΠομα  πῃαὺ γγαβ Πα 5αϊα. Βυΐ ἤδη Πα 
βᾶννγ ἴΠ6 πῃ ΟΥῪ ΟΥ̓ΠδΙηθηἶβ, ΠΟΥ ΘἸΓα]6, Πδυ ΔηΚΙ6- 
Ὀαπαβ, πα Ποὺ ρο᾽] δα 58ῆοθβ, ἢ6. οδ]]Ἱεὰ Πεὺ ἴο ἢΐμ, 
θα Ποὺ θὲ οὗ σοοα οἤδεσ, ἃ58 ὁη6 ὑμαΐ πον Πδᾶ ἃ 
ΒυΒθαπα ἃπα ἐσὲ Ἰοηρ' 5ῃου]α πα ΠΕῚ ἔδτμου ἃπα ἢδΥ 
τηοΐῃοσ. 80. (ΟἸφαγίϑία ἴοοκ Ποὺ ἴο ΠΘῚ οἄγε, ἃπα 
ὑτϊοκεα ΠΟΥ ὉΡ ἃπα τηδάθ ἢΠδὺ ἢπε. ἃ5 ἴγοτη ὑπαὶ {ἰπης 
ΠΕΙ 50Π᾿5 νυἱθ. Απαᾶ [Ομ βορ δ Π68, ἰα Κίηρ' ΠᾺΡ ἢ 5 
546, δϑκρα ἢϊῃ ἢ ΟἾΪοε τεῦ ἃ τηδία : ἀπᾶ ἢε 
βυγθαυηρ ὑπαΐ ποϊῃϊησ Πα ρμαββθα θεινιχὺ ἔπθ πὴ θαΐ 
ΟἾΪΥ Κιββίησ, δι υδοίηρ, Δ πα οὐἴῃβ, Πἰβ ἔα ΠΟΥ τ ὰβ5 
τ0ἢ} ἀε!Πρηϊοα ἴο ἤθὰν οἵ ἐπαὺ ργεῦςν σοπ] τα οι 
Ὀγ ψΒῖοἢ πον μαα θοσπα ἐπϑυηβοῖνοβ ἴο ὁπ6 ἈΠΟΙΠΕΥ, 
ἈΠῸ ταδᾶθ ἔπι Ὁ ἄοννη τοροίμου ἴο ἃ Ὀαπαιοῖ 
Ὀγουρηΐ Ἰη. 

92. Απὰ ἴθ ὁπὸ τηἱρηϊ ρῥγοϑδθηΐν 566. ψνηὰΐ 
θεαῖν ννὰβ ἤθη ᾿ὑ Παα σοὶ 15 ΡΙΌΡΕΥ ἀγθβ5. ΕῸν 

ἐ ΘΧΘΙΏΪΠΘ6. 
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ἀναπλεξαμένη τὴν κόμην καὶ ἀπολούσασα τὸ 
πρόσωπον, εὐμορφοτέρα τοσοῦτον ἐφάνη πᾶσιν, 
ὥστε καὶ Δάφνις αὐτὴν μόλις ἐγνώρισεν' ὦμοσεν 
ἄν τις καὶ ἄνευ τῶν γνωρισμάτων, ὅτι τοιαύτης 
κόρης Δρύας οὐκ ἣν πατήρ. ὅμως μέντοι παρῆν 
καὶ αὐτὸς, καὶ συνειστιᾶτο μετὰ τῆς Νάπης 
συμπότας ἔχων ἐπὶ κλίνης ἰδίας" τὸν Λάμωνα καὶ 
τὴν Μυρτάλην. 

Πάλιν οὖν ταῖς ἑξῆς ἡμέραις ἐθύετο ἱερεῖα καὶ 
κρατῆρες ἵσταντο" καὶ ἀνετίθει καὶ Χλόη τὰ 
ἑαυτῆς, τὴν σύριγγα, τὴν πήραν, τὸ δέρμα, τοὺς 
γαυλούς" ἐκέρασε δὲ καὶ τὴν πηγὴν οἴνῳ, τὴν 
ἐν τῷ. ἄντρῳ, ὅτι καὶ ἐτράφη παρ᾽ αὐτῇ καὶ 
᾽ ΄ ΄ }] 3 ο Σ 7 ε Ν 

ἐλούσατο πολλάκις ἐν αὑτῇ. ἐστεφάνωσε καὶ τὸν 

τάφον τῆς οἷός, δείξαντος Δρύαντος. καὶ ἐσύρισέ 
τι καὶ αὐτὴ τῇ ποίμνῃ: καὶ ταῖς θεαῖς συρίσασα 
ηὔξατο τοὺς ἐκθέντας εὑρεῖν ἀξίους τῶν Δάφνιδος 
γάμων. 

88, ᾿Επεὶ δὲ ἅλις ἣν τῶν κατ᾽ ἀγρὸν 5 ἑορτῶν, 
ἔδοξε βαδίζειν εἰς τὴν πόλιν, καὶ τούς τε τῆς 
Χλόης πατέρας ἀναζητεῖν καὶ περὶ τὸν γάμον 3 
αὐτῶν μηκέτι, βραδύνειν. ἕωθεν οὖν ἐνσκευασάμενοι 
τῷ Δρύαντι μὲν ἔδωκαν ἄλλας τρισχιλίας, τῷ 
Λάμωνι δὲ τὴν ἡμίσειαν μοῖραν τῶν ἀγρῶν 
θερίζειν καὶ τρυγᾶν, καὶ τὰς αἶγας ἅμα τοῖς 
αἰπόλοις, καὶ ζεύγη βοῶν τέτταρα, καὶ ἐσθῆτας 
χειμερινάς, καὶ ἐλευθέραν " τὴν γυναῖκα. καὶ 
μετὰ τοῦτο ἤλαυνον ἐπὶ Μυτιλήνην ἵπποις καὶ 
ζεύγεσι καὶ τρυφῇ πολλῇ. 

Τότε μὲν οὖν ἔλαθον τοὺς πολίτας νυκτὸς 

1 5ο Ὅουν : τὴϑο5 "-ῷὦ κΓ[850 ψδίοῖς ; τὴϑθα ὧν ΣΡ τῶν 
γάμων ῬΓΟΌ. οἹα νδΥ. Σ Απνοῦ ΔΡΡαγθαῦ γϑδα ἐλευθερίαν 
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ΟὨ]οΘ θείηρ 50 οἰοϊῃεα, ννᾶβϑῃδά, πη ἀγεββεα ἴῃ ἢδΥ 
Παῖν, ἀἸ4 50 ουϊδηῃϊπα ἕο Ἔνεῦν δγα ΠΟΙ ἰουτηῈ  Ὀεϑιῖν, 
ἐπαῦ ΠΕῚ οὐνὴ Πρ πῖς πον οου]α βοαῦοθ Κπον ΠΕΥ. 
ΑΠμα δὴν τὰς, ψυἱτποὰδ ὑπ6 [1 ῃ οὗ ἴοκεπβ, τηϊρηΐ 
ΠΟΥ͂ ἢᾶνα 5 ὑπαὺ ζγγαβ ννγὰβ ποῦ {πὸ ἔατῃϑι οἵ 80 
ἔαὶϊν ἃ τηδϊά. Βυΐ ἢδ νγὰβ ὑῃδυθ, ἀπά Νὰρεϑ, ἀπαὶ ἴδτηο 
ἃ πα Μγυία!ε, εαβίϊπρ' αὖ ἃ φυϊναϊα 8016. 

Απα ἀρϑῖη ῸΓ βοηθ αἀδγϑ αἰΐευ, ροῃ {5 ἰηνεη- 
ἔοι οἵ ΟΠ]οΘ, ννουα ᾿πηπηοϊαὐϊοηϑ το ὑηΠ6 οὔ, ἀπαᾶ ἐπε 
βου πρϑ ὑρ οἵ ον ὶβ οἵ ψῖπθ. πα (ἢ]οα οοπβε- 
οὐαίϊθεα ποὺ ἐὐϊηκοῖβ, ὑπαὺ κῃ 5η6 56α ἴο νγϑϑῦ, ΠΕΥ 
5ΟΓΡ, ΠΟΙ Ρΐρε, μδὺ τ] κίηρ- Ρα115. 8586 τηϊηρ]οα 
νῖπ 6, ἴοο, ἢ ὑπαὶ ἔοαπίδίη ἴῃ ὑπῸ οᾶνθ, θθσοδιβ6 
οἷοβα Ὀν ἴ 56 νγὰβ πιιγβθα, δπα πα οὔἴϊαδη ὑγαβῃβα ἴῃ 
ἴ. Τηὸ ργάνα οἵ Ποὺ πυγβ86, βϑῆοννῃ ἴο Ποὺ ὈὉγ ἤγγαϑ, 
5Π6 δἀογποα νυ τηδην ραυϊαηαβ; πα ἴο Ποὺ ἤοοϊ, 
ἃ5 Πρ πὶ παα ἀοπε, ρΡἰαγεα ἃ [1{{1π οη. ΠΕῚ ΡΪρε. 
ΤΉδη 5η6 ρῥτὰνγβ ἴο ὑῃε ἀοάάδθθεβ ὑπαὺ 5Π6 τηϊρῃΐ 
πα ἔπει, ἐμαΐ ἐχροβθα που, ἴο θῈ 5119 ἢ ἃ5 ννοιἹα ποῖ 
τη ]ΒθΘοοσηθ ΠΟΙ τυ οῈ Ί ἢ [ΡΠ 185. 

99, Απᾶ πον πον πὰ δῃοιυρὴ οἵ ἔδαβειπρ' ἃπὰ 
Ποὶγ-ἀᾶν5 ἴῃ πε ἢ6]α 5, ἀπα ψου]Ἱα τγαῦασῃ το Μν6π6, 
Ἰοοῖκ ουαὖ (ἸΪ]οε᾽ 5 ραιδηΐβ ἔμαυθ, ἃπα βρθθαά!ν Πᾶνα ἃ 
ννεδαϊπο οὐὐὐ. [Ϊἶπ ἴπΠ6 τπουηΐπρο εἰ τηθ ἤθη ὑπον 
ΕΓ τεδαν ἴο ρὉ, ἴο [)γαβ ὑπεν σάνε οὔπει ἴῆγθα 
ἐποιβαπα αἀὐδοῆτηδβ ; ἴο [τὴ Π8]1} οἵ ἐπαὺ ἰᾶαπᾶ, ἴο 
580 ἃπαὰ πῖον ἃπα ἤἥπα ἢῖπη ψῖπο, πὰ πε ροαΐς 
τοροῦμου νη ὑπ σοδίμογαβ, ἔοι: ραῖϊ οἵ οχϑη ἴῸν 
ὑπὸ ρἱοιρη, νηπίου οἰομθβ, ἀπ τηϑᾶθ ἢϊ5 νέα ἔγθα. 
ΤΉδη ἅποὸη ψΊῃ ἃ ργοαῦ ρορ ἃπά ἃ Ὀγτᾶνε 5ῃδν οἵ 
Ποῖθεθ ἃπα νναρρομθ, ὁηἡ πον τηονοὰ ἰονατάβ 
ΜυΈ]θηΘ. 
᾿Απα Ὀδοδιβο τ τνὰβ πἰρης Ὀοΐογτο ὑπὸν σου] ΘΟμλ6 
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κατελθόντες: τῆς δὲ ἐπιούσης ὄχλος ἠθροίσθη 

περὶ τὰς θύρας, ἀνδρῶν, γυναικῶν. οἱ μὲν τῷ 

Διονυσοφάνει συνήδοντο παῖδα εὑρόντι, καὶ μᾶλλον 

ὁρῶντες τὸ κάλλος τοῦ Δάφνιδος" αἱ δὲ τῇ Κλεα- 

ρίστῃ συνέχαιρον ἅμα κομιζούσῃ καὶ παῖδα καὶ 

νύμφην. ἐξέπληττε γὰρ κἀκείνας ἡ Χλόη, κάλλος 

ἐκφέρουσα ' παρευδοκιμηθῆναι μὴ δυνάμενον. ὅλη 

γὰρ ἐκίττα" ἡ πόλις ἐπὶ τῷ μειρακίῳ καὶ τῇ 

παρθένῳ, καὶ εὐδαιμόνιζον μὲν ἤδη τὸν γάμον": 

ηὔχοντο δὲ καὶ τὸ γένος ἄξιον τῆς μορφῆς εὑρεθῆ- 

ναι τῆς κόρης: καὶ γυναῖκες πολλαὶ τῶν μέγα “ 

πλουσίων ἠράσαντο θεοῖς αὐταὶ πιστευθῆναι 

μητέρες θυγατρὸς οὕτω καλῆς. 

34. Ὄναρ δὲ Διονυσοφάνει μετὰ φροντίδα 

πολλὴν εἰς βαθὺν ὕπνον κατενεχθέντι τοιόνδε γίνε- 

ται: ἐδόκει τὰς Νύμφας δεῖσθαι τοῦ "ἔρωτος ἤδη" 

ποτε αὐτοῖς κατανεῦσαι τὸν γάμον' τὸν δὲ ἐκλύ- 

σαντα τὸ τοξάριον καὶ ἀποθέμενον τὴν ὃ φαρέτραν 

κελεῦσαι τῷ Διονυσοφάνει, πάντας τοὺς ἀρίστους 

Μυτιληναίων θέμενον συμπότας, ἡνίκα ἂν τὸν 

ὕστατον πλήσῃ κρατῆρα, τότε δεικνύειν ἑκάστῳ 

τὰ γνωρίσματα: τὸ δὲ ἐντεῦθεν ἄδειν τὸν ὑμέναιον. 

ταῦτα ἰδὼν καὶ ἀκούσας ἕωθεν ἀνίσταται, καὶ 

κελεύσας λαμπρὰν ἑστίασιν παρασκευασθῆναι τῶν 

ἀπὸ γῆς, τῶν ἀπὸ θαλάττης, καὶ εἴ τι ἐν λίμναις 

καὶ εἰ τι ἐν ποταμοῖς, πάντας τοὺς ἀρίστους 

Μυτιληναίων ποιεῖται συμπότας. 

Ὡς δὲ ἤδη νὺξ ἣν καὶ πέπληστο «ὁ; κρατὴρ 

1 ἐς ἀἸβρ]υηρ᾽ 3. Ῥᾳ ἐκινεῖτο 5.ΑᾺ μάλα: ὕΠ]1 οπλὶύβ 

᾿: Ρᾳ αὐτὰς ἃπα μητέρας 5. 50 (ΟἿΓ : Τη55 εἰ δὴ θ6κᾺΑ 

οὐῖίβ : Ρῆ παρὰ τὴν «-ὃδ-- ϑοδαθῖ. 

.2.38ὃ 

᾿ 
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ἴπ, ἔπεν δϑοὰρθα ἴῃς οἰδίσθηβ᾽ σαρίπρ ἀρὸῃ ἔθη. 
Βυῦ ἔπε ποχὶ ἄδν ἔπε νγὰβ ἃ ἱῃτοπρ οἵ τηθη ἃπᾶ 
ΌΒΘη δὖ {πε ἀοοῦ, ἔπεβεὲ ἴο ρἴνε Ἰογβ5 ἃπα σϑ]οῖοθα 
ν ἢ ΠΟ  ΒΟΡἤδπ 65 νη Πδα ἔοι πα ἃ 50η (πα {πεῖν 
Ἰον νγὰβ τθθο ἢ δαρτηθηΐϊθα ὑγῆθη ἐπδν βὰν ὑΠ6 Ἔχοθϑ- 
βῖνθ βυγεεΐμθθβ οἵ ἔῃ6 σνοῦτῃ), ἔμοβθ το εχυϊῦ ἢ 
ΟἸδαγϑία νη δα Ὀγουρηΐ ἤοπια ποὺ οἡἱν ἃ 50η Ὀαΐ 
ἃ Ὀτάθ ἴοο. ΕῸΣ ΟἸ]οε 5 θϑδιΐν πα οἴσιοκ {πὸ 
εγεβ οἵ ἔπεμι, ἃ θδϑυΐν ἴον ἰζ8 ᾿υβῖτα Ὀθγοπα δϑυϊτηδ- 
ἰΐοη, Ὀεγοπμα ὄχοθθβ ὈΥ ἃΠΥ οἴπϑυ. ἴῃ ἢἤπθ, {ῃῸ 
ψγΠ0]6 οἷν ννὰβ συ τ οΠ]ἃ ἴο 566. {πε γοιηρ' τηᾶπ 8πα 
ἐπε τηδὶα, ἀπ πον ἢ Ἰοια ἱπσουηϊπα οη5 οὐἹθα ΚΑ 
ὨΔΡΡΥ πιϑυγίασα, ἃ Ὀ]6 556 αὶ τηδυτῖασθ.᾿ Τῆδν Ρῥγαγεαᾶ, 
ἴοο, ἔῃ τηδὶα τηϊσηὴῦ ἥπα ΠΟΥ Ὀϊγίῃ ἃ5 σγεαὺῦ ἃβ. 586 
νγὰ5 ἔδγ, ἀπ τηϑὴν οἵ {πΠῸ τἱοπον ἰδαϊθ5 ργαγεα {ῃ6 
(οὐκ ἔμεν ταϊρηΐ θῈ. ἴακϑη ἴον πηοΐμουβ οἵ 50 βουνοὶ 
ἃ ΡΥ]. 

94. Νοὸνν Ομ βορῆδπθβ, αὐευ τὴν 50] ]1οἸζοιι5 
τπουρηῦϑ, 6 }1] ̓πΐο ἃ ἀθαρ βἰθβερ, πα ἴπ ὑπαὺ δα τῃϊς 
νἱβίοπ : Ης ἐποιρηῦ ἢς ϑὰνν ὑπῃε Ν ρης. ρουτοι 
Οὐρία ἴο σγταηΐ ὑπδπὶ αὐ ἰθπορῖῃ ἃ ἰΐοσθποθ ἔοσυ ἐπε 
ννεααϊηρ ; ἴπδθπ ὑπαὶ [μονα Πἰπηβο] ἢ, ἢἰσ θοὸν ἀπρεπὶ 
Πα ἢϊβ ΄αΐνεν ἰαϊὰ Ὀν, σοτητηδπα θα ἢΐπη ἴο ἰηνῖζε {Π6 
νγῃο] 6 ποῦὶ ν οἵ Μυά]επε ἴο ἃ ἔδαβὶ, ἀπ Πθη δ 
Πδα εἰ ἐμὲ Ἰαϑὲ θον], ἔποτα ἴο 5ηονν ἐπ ἐδικδιῖβ ἴὸ 
ΘΥΕΙΥΟΠΕ; ἃπα ΤΌ ὑπΠαὺ ροϊηΐ ΘΟΙΏΤΠ6 ΠΟΘ Πα 5]ηρ᾽ 
ῃε Ηγτηθμαθιβ. πεπ ἢθ6 δα 566 πὴ πα ἤϑαγὰ 
ἐΠῖ5, Ρ ἢ6 σαῖβ ἃ5 5005 ἃ5 ἀδύ, ἀηα σᾷνε ογὔάϑυ {παῖ 
ἃ ΒΡ 6 πα ϊα ΘαρρΡεὺ μου] θῈ ργον θα οἵ 41] νᾶυϊθίϊεϑ, 
ἔγου ἔΠ6 ἰαπα, ἔγοσ ὑπὸ2᾿ 568, ἔτῸπὰ ὑΠ6 τη 565, ἔΓΌΤΩ 
πε τἴνευθ; ἃπα δα ἴο ἢϊΐς οιχδϑὺβ 11 {π6 Ὀδϑὶ οἵ {πὸ 
Μυυ]δπαθϑη8. 

Απὰ νψῆθη πίρηΐ ννὰ9 ἔα] ]}6ὴ ἀπα ἀπε ἰαϑὶ ον] 
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᾽ ᾿ ῃ ς - " , ΐ᾿ μας 7, 
ἐξ οὗ σπένδουσιν ᾿ρμῇ, εἰσκομίζει τις ἐπὶ σκεύους 

“- Ν ,7ὔ 

ἀργυροῦ '" θεράπων τὰ γνωρίσματα καὶ περιφέρων 

ἐνδέξια ὁ πᾶσιν ἐδείκνυε. 8. τῶν μὲν οὖν ἄλλων 
4 ἴο - 

ἐγνώρισεν ὅ οὐδείς: Μεγακλῆς δέ τις διὰ γῆρας 

ὕστατος κατακείμενος, ὡς εἶδε, γνωρίσας πάνυ 
, Ἂ Ἕ, 3 ΧΗ ἐξ ΤΙ ἊΣ: ἊΝ ἴω 3 , 

μέγα καὶ νεανικὸν ἐκβοᾷ' ίνα ὁρῶ ταῦτα ; τί 

γέγονάς μοι, θυγάτριον; ἄρα καὶ σὺ ζῆς; ἢ ταῦτά 
͵ 

τις ἐβάστασε μόνα ποιμὴν ἐντυχών ; δέομαι, 

Διονυσόφανες, εἰπέ μοι, πόθεν ἔχεις ἐμοῦ παιδίου 
,ὔ ᾿ Ψ: Ἁ ἊΨ - “ 

γνωρίσματα; μὴ φθονήσης μετὰ Δάφνιν εὑρεῖν τι 

κἀμέ." 
ἴω , 

Κελεύσαντος δὲ τοῦ Διονυσοφάνους πρότερον 
ΕῚ - ,ὔ Ἁ Μ ς “ . δὰ 
ἐκεῖνον λέγειν τὴν ἔκθεσιν, ὁ Μεγακλῆς οὐδὲν 

“ “- “ ἷ τι ,ὔ 

ὑφελὼν τοῦ τόνου τῆς φωνῆς ἔφη" “Ἦν ὀλίγος μοι 
" , ἃ ν 7 ῷ βίος τὸ πρότερον" ἴ ὃν γὰρ εἶχον, εἰς τριηραρχίας" 

"4 “ “ καὶ χορηγίας ἐξεδαπάνησα. ὅτε ταῦτα ἣν, 
΄, " “ τ Ζ 

γίνεταί μοι θυγάτριον. τοῦτο τρέφειν ὀκνήσας 
» 7, 7 “ , ἐν πενίᾳ, τούτοις τοῖς γνωρίσμασι κοσμήσας 

7 3 ν , ᾿ ἐξέθηκα, εἰδὼς ὅτι πολλοὶ καὶ οὕτω σπουδάζουσι 
7 πατέρας γενέσθαι. καὶ τὸ μὲν ἐξέκειτο ἐν ἄντρῳ 

ἴω “ ἴα Ν -“ 

Νυμφῶν πιστευθὲν ταῖς θεαῖς: ἐμοὶ δὲ πλοῦτος 
᾿] ᾿] 

ἐπέρρει καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν κληρονόμον οὐκ 
“κι 7ὔ ΄ 

ἔχοντι. οὐκέτι γοῦν οὐδὲ" θυγατρίου γενέσθαι 

τ ρ0 ἨΊΡΒΟΝ : Πη55 800. 5. ρο Βγαποῖς : ροτῖ. ἐπὶ ὃ. Ε: 
τη85 ἐν δεξιᾷ 95.Ὰ 1πρ. 4 Τὴθ6 πιοδῦ Βοποῦγα Ὁ]. μἷδοθ 
85 ΚΠΟΥΤΙ ἃ πρῶτος δηα {8 ᾿ρΘᾶϑί ἃ8 ἔσχατος ; ὍΠ6 [ΟΓΠΊΘΙ 15 
ΟΠ] 16α ὕστατος ΠΘΓΟ Ὀθοϑιιθο Πη6 βουνδηῦ γρᾶσμθϑ τὖ ἰαϑῦ ; 86 
ἔσχατος τόπος ἰ5 ἴοι ἃ 5] 117 Γθάϑοι ο]] θα ὕστατος ὈὉν ΡὈ]αΐο, 
δίνην. 177 6 5. ρῃ ἐβόα δ ρ0 δομδοῖ: Α μὲν ἃ : Ρᾳ μὲν 
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νναϑ ΠΠ1οα, οὐὐδ οὗ νη ο ἢ ἃ ᾿ἰραϊίοη ἰ5 ννοηὺ ἴο ὈςῊ 
Ρουγεά ἴο Μεγουσν, οπα οἵ ἴῃθ βεύνδηΐβ οϑυὴθ ἴῃ 
νὴ ΟΠ] οε᾽ 5 ὑπ καῖβ ἸΡΟῚ ἃ βιΐνεὺ ρ]αΐθ, 8πα οδυτυ- 
ἴησ ἔποτη ἀθουΐ ἴοννασαβ ἴῃ6 τἱρηὴΐ Παπα,: ργθϑθηΐθα 
πεῖ ἴο Ἔνεῖν γα. 8. Οὗ ὑπε6 οὔμεὺβ ἔπετα νὰ 
ΠΟΠ6 ὑπαὶ Κπονν ἔπε. ΟἾΪν οπμθ Μερδο]θϑ, Ψγη0 ἴῸΓ 
ἰθΒ σε βαΐε ἰαβί,2 ψῆθη Π6 βᾶὰνν ἔπειη, Κπονπηρ 
Γαβαα ν ὑνμαὺ πον ψγεσα, οὐἱεα ουὖδ ἃπιδίη νυ] ἃ 
γοῦ Πα] οἴγοηρ νοΐοα : “ Β] 685 τὴ ! ννηδῦ 15 ὑΠ15 ὑπαΐ 
[966 Υαΐ 15 θδβοουηδ οὗ {Πεε, τὴν [{{0{|6 ἀδαρητζευ ἢ 
Δυὸ ἕπου γεὺ ἱπαθϑθα αἰϊνα ὃ οὐ αἸα βοῦηθ βῇβρῃδγα 
πα ἴπεε δἀηα οδυτν ἔπθθε Ποῖὴα νιπουΐ ἔπε ἢ Τ7ΤῈ]}} 
τη6 ἴον. σα 5 5βᾶκε, ᾿]οσυβορἤα πη 65, ἢν οᾶτηθ γοὰ ὈΥ 
ἐπθ6 τηοηυτηθηΐθ οἵ τὴν ΟὨα} Επνυ ποῖ πιὸ δε 
βηπαϊηρ' Ξοπηο  ῃϊπρ' αὔξοι [ΡΠ Πἰ5.᾽᾿ 

Βυΐ )᾽]᾽ΟΠγΒοΡρμαπ65 Ὀἱααϊπρ Πίτη ἢνβὺ τϑϊαῖα ἐπα 
εχροβίηρ οἵ πε Το], Πα του ττεαὰ ποίῃίησ οἵ ἢϊ5 
ΤΟΥΤΟΥῚ ἴοπα, θαὰΐ ἔπ5 ψψεπὶ ὁ : “ϑόουὴδ γϑδγ85 ἃρῸ [ 
Πα Ἀαΐ ἃ βοδηΐν ᾿ἰνθ!ποοά. ΕῸΣ 1 βρεπὺ νυ μαΐ 1 Πδα 
οἢ πε ργον αϊπο οἵ ρἷαγβ ἃπαὰ βῆδνβ ἀπ {πε ἔμγ- 
πἰβῃϊηρ οὐὐ {πΠ6 Ρα]1Ο σΆ]}}]6γ8. [}ἢ ὑΠπ|5 οοπαϊτίοι [ 
Παᾶ ἃ ἀδιρσηῃΐου θοσῃ. Απα αδβραϊσίηρ, θδθοδιβα οὗ 
τὴν νηΐ, οἵ ἂἃπ Ποπουσϑῦϊα εαἀιποαίίοη ἴῸν ἤει, 1 
Ἔχροβθα παν τ ἢ ἴΠ656 τηοπατηθηΐαὶ ἴογϑ, Κπονηρ 
ὑπαῦ ὄνὲπ Ὀν ὑπαὶ ΨΥ τηϑην 81Ὲ οἷδα ἴο θὲ τηϑάδ 
ἔαϊπευβ. ἴπ ἃ Νυρῃδθατη 586 νγὰβ ἰδ]4, πα Ἰεβ ἴο 
ἐπ ἐγυβὺ οἵ ἐπδ τοϑίἀθηΐ οάάθϑβθθθ. Αξον ἐμαὶ, 1 
Ὀερδη ἴο [)6 το, πα ουεν ΥἹΟΠΟΙ ΘΥΕΙῪ ἀἄδν, γεῖῦ 
Παᾶ πὸ Ποῖν; ΠΟΙ νγὰς 1 αἰζουννασας 50 ἔουξιυπαῖε 85 ἴο 

ΤῬα τὸν πρότ. χρόνον ἢ {ΠΠ] -ίαν καὶ -ἰὰἂν 5 ρᾳ οὔτε: Α 
ΟΥ̓ ϊίβ γοῦν οὐδὲ 

1 2,6. οὗ {Π68 στιοβίβ, [8 Γθύϑυβθ οὗ Π6 ᾿Ἰποᾶ 61 ουβύομ. 
53 "6 ϑαῦὺ ἴπ {πΠ6 τηοϑδῦ ΠΟΠΟΌΓΔΌ]Θ Ρ]8οθ, θυῦ νγα5 γθϑοῃρα 

Ἰαϑύ. 
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πατὴρ ηὐτύχησα' ἀλλ᾽ οἱ θεοὶ ὥσπερ γέλωτά με 
ποιούμενοι νύκτωρ ὀνείρους μοι ἐπιπέμπουσι, 
δηλοῦντες ὅτι με πατέρα ποιήσει ποίμνιον." 

, “ “ 

86. ᾿Ανεβόησεν ὁ Διονυσοφάνης μεῖζον τοῦ 
᾿ Ν 3 7 » 7 , Ψ 

Μεγακλέους, καὶ ἀναπηδήσας εἰσάγει Χλόην πάνυ 
κα Ἵ ἜΣ ἘΣ Ν ᾿ , 

καλῶς κεκοσμημένην, καὶ λέγει" ““Τοῦτο τὸ παιδίον 
2 ἐξέθηκας. ταύτην σοι τὴν παρθένον οἷς προνοίᾳ 

θεῶν " ἐξέθρεψεν, ὡς αἱξ Δάφνιν ἐμοί. λαβὲ τὰ 
7 Ν Ἁ θ , Χ εἶ }] , 

γνωρίσματα καὶ τὴν θυγατέρα' λαβὼν δὲ ἀπόδος 
» Δάφνιδι νύμφην. ἀμφοτέρους ἐξεθήκαμεν, ἀμφο- 

τέρους εὑρήκαμεν: ἀμφοτέρων ἐμέλησε ἸΠανὶ καὶ 
' Ν " 39 » “ ᾿ Γ ς 

Νύμφαις καὶ "Ερωτι. ἐπήνει τὰ λεγόμενα 0 
- “ ς , Μεγακλῆς, καὶ τὴν γυναῖκα 'Ῥόδην μετεπέμπετο 

καὶ τὴν Χλόην ἐν τοῖς κόλποις εἶχε. καὶ ὕπνον 
5 “ “ χά ,΄. Ν :} Ν 

αὐτοῦ μένοντες εἵλοντο’ Δάφνις γὰρ οὐδενὶ 
"4 » ᾿ “ 5» 8ὼ » Ἂ [οἱ 

διώμνυτο προήσεσθαι τὴν Χλόην, οὐδὲ αὐτῷ τῷ 

πατρί. 
57. Ἡ μέρας δὲ γενομένης συνθέμενοι πάλιν εἰς 

Ν » Ν "7 3 ἦε Ν “Ἂ Ψ τὸν ἀγρὸν ἤλαυνον: ἐδεήθησαν γὰρ τοῦτο Δάφνις 
Ν ͵ Ν 7 εἶ 5 Υ̓ 7 

καὶ Χλόη μὴ φέροντες τὴν ἐν ἄστει διατριβήν. 
ἐδόκει δὲ κἀκείνοις ποιμενικούς τινας αὐτοῖς 
ποιῆσαι τοὺς γάμους. ἐλθόντες οὖν παρὰ τὸν 

Ὑ Ψ, 7 [οἷ “ 7 

Λάμωνα, τὸν τε Δρύαντα τῷ Μεγακλεῖ προσή- 
ἃ ΄ ἴρὶ Ν γαγον καὶ τὴν Νάπην τῇ Ῥόδῃ συνέστησαν, καὶ 

τὰ πρὸς τὴν ἑορτὴν παρεσκευάζοντο λαμπρῶς. 
3 , ᾿ παρέδωκε μὲν οὖν ἐπὶ ὃ ταῖς Νύμφαις τὴν Χλόην 

ς Χ Ὰ 5:3 » ον 2 7 
οΟ πατὴρ, καὶ μὲτ ἄλλων πολλῶν ἐποίησεν 

1 ρο Ηΐγβοῃ. (Αἰηγοῦ) : π|88 ὥσπερ οἱ θεοὶ 3.Α νυμφῶν, 
Ἰαῦ ἴῃ νον οὗ νύμφην Ὀθίονν, ὑΠι15 15. ῬΥΟΌ. ἃ οἿοβ8 Ὁ 
(Διηγοῦ) ἔτι ὑυο». οἱ νὰν. : {0Π| ἐστι 
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μὲ ἔαϊμῃευ. πὶ ἴο ἃ ἀδιιρηΐευ. Βαΐ {Π6 Οοάξ, 85 1 
ἔπδν τηοοκεα τηῈ6 ἴου ψῇηδὺὶ 1 Πδᾶ ἄοπμθ, βεηΐ πδ ἃ 
ἀὐθᾶση ὑνῃ]Οἢ βρη θα ὑπαὶ ἃ 5ῆ6 60 5Ποι]α γᾶ κ6 Π16 
ἃ ἔα ΠοΥ." 

56. ΠοΠγϑορ μα πμ65. ἀρὸρ ὑπαὶ Ὀανδὶ οὐ Ἰομά δ ν 
ἴποπ Μερδοῖθβ, ἃπα βρυιηρ ἀνγὰν ἰπΐο ἃ ἤθὰν ψΊἢ- 
αἀγαννίηρ-ΤΌοτη, ἃπα Ὀγοιρῆΐ ἴῃ ΟΠΪος ἤπεὶν ἀτγοβθεα 
ἃ5. Ουσ]οϑὶἐν σου] ἀ(ὁ Ὁ. Απα ἴῃ Παᾶβδῖε ἴο Μερϑο]θς 
“ ΤῊϊ5,᾽᾿ απυοίῃ Π6, ““ἰ5 ἐπαΐ βάση ἀδιρηΐον οὔ {ῃϊπὸ 
ὑμπαῦ ἴδποιι αἰάβθ ὄχροβοἬ Τη15 οἷν] ἃ 5Π86ε}ρ Ὀν ἃ 
αἰνῖπε ργονίάθπος αἸα πιιῦβὲ ἴου {Π66, ἃ5 ἃ ροδὺ αἷὰ 
τὴν [λαρῆῃπῖθΒ. ΤάκΚο ΠΟΙ ἰοϊζοηβ, ἰακα ἐν ἀδαρηζευ : 
πεπ Ὀν 411] πηδᾶπηβ οἵἷνε Ποὺ ἴο [λὰρῇῃπὶβ ἴον ἃ Ὀυαθ. 
γε ἐχροβϑᾶ θοΐῃ οἵ ὑῃδ, ἀπ ἢᾶνε πὸν ἰοαπα ὑπ 6 πὶ 
Ὀοΐῃ. Ραᾷῃ, {πθὸ Νυτρῆβ, ἃπὰ ἴονε ἢ μη561 ἴοοκ 
οὔγ οὗ θοῦ. Μορδοὶθβ ΠΙΡῊΪν ἀρργονεα {πὸ τηοίίοῃ., 
ἈΠΑ6ῖὄ σογητηϑηαθα ἢἰς νὴ ἘΠοάθ 9Που]α θὲ βεηΐ ἔου 
μι Π νυ, ἀπα ἴοοῖκ Πα συνεεὺ ον] ἴο 5. Ὀοβοη. ἀπὰ 
ἐμαὶ πίρῃξ ἔπον ἰἴὰν ψὑγῆεσε πον νοῦ ; ἴον Παρ ἢ Πὶς 
δα συ νοῦ Ὀγ 4}} {π6 (οάβ πὲ νοι] ποὺ Ἰἰεὺ ΟἾΪ]ος 
50, πο, ποῦ ἴο Ποὺ οὐ ἔδίπου. 

91. Πδη ἰδ ννὰβ ἄδν, ᾿ὕννας. ἀργεεαᾶ ἴο ἔπτη ἀρδίη 
Ο ἰηἴο {πε ἤεϊαθ. Εον Πρ ῃ πὶ πα ΟἜ]ος δα ἰτὰ- 

Ρεϊγαϊεα ἐπαΐ, Ὀν γδάβοη οἵ {πΠῸ βἔγδηρθηθθο οὗ οἷζν 
οοηνουβαιίοι ἢ το ἔθη. Βοϑίάθβ, ἴο ἔθ οὐπεῖβ ἴοο 
10 βϑειηθδα πὰ θεϑὺ ἴο τᾶκο ἰὖ ἃ Κἰπα οἵ ραβίογαὶ 
ννεδάϊησ. ΤΠογθίογε οουηϊηρ ἴο [πο 5 ΠοιΒ6, ἴο 
Μερϑοῖοα ἔπον Ὀγουρης ἴτναβ, Νὰρε ἴο ποάδ, «πὰ 
411 τΠΐϊηρβ ετα ἤποὶν αἰθροβθα ἀπα ἔαγηβηθα ἴο {πὸ 
γα} οοἰ αγαϊίοη. ΤΉθη Ὀεΐοσο ὑπὸ οἴαΐαθς οἵ {ῃς 
ΝΥΤΏΡἢ5 ΠΟΙ ἔα που σαν ΟἾ]οςα ἴο ϑρμηΐς, ἃπα ἢ 
οἴου ποτα ρυδοίοιβ ἐπϊηρς βαρ ο πα δα ΠΟΥ ΤΟ ΚΘΠ5 ἴον 

1 νΥ οὗ [1ἴ6. 
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ἀναθήματα τὰ γνωρίσματα, καὶ Δρύαντι τὰς 
λειπούσας εἰς τὰς μυρίας ἐπλήρωσεν. 

38, Ὁ δὲ Διονυσοφάνης, εὐημερίας οὔσης, 

αὐτοῦ πρὸ τοῦ ἄντρου στιβάδας ὑπεστόρεσεν ἐκ 
χλωρᾶς φυλλάδος, καὶ πάντας τοὺς κωμήτας 
κατακλίνας εἱστία πολυτελῶς. παρῆσαν δὲ 
Λάμων καὶ Μυρτάλη, Δρύας καὶ Νάπη, οἱ 

᾿Δόρκωνι προσήκοντες, «Φιλητᾶς;, οἱ Φιλητᾶ 
παῖδες, Χρόμις καὶ Λυκαίνιον: οὐκ ἀπῆν οὐδὲ 
Λάμπις, συγγνώμης ἀξιωθείς. 
ἮΝν οὖν, ὡς ἐν τοιοῖσδε συμπόταις, πάντα γεωρ- 

γικὰ καὶ ἄγροικα' ὁ μὲν ἦδεν οἷα ἄδουσι θερί- 
ἕοντες, ὁ δὲ ἔσκωπτε τὰ ἐπὶ ληνοῖς σκώμματα. 
Φιλητᾶς ἐσύρισε:' Λάμπις ηὔλησε' Δρύας καὶ 
Λάμων ὠρχήσαντο' Χλόη καὶ Δάφνις ἀλλήλους 
κατεφίλουν. ἐνέμοντο δὲ καὶ αἱ αἶγες πλησίον, 
ὥσπερ καὶ αὐταὶ κοινωνοῦσαι τῆς ἑορτῆς. τοῦτο 

τοῖς μὲν ἀστικοῖς οὐ πάνυ τερπνὸν ἦν" ὁ δὲ Δάφνις 
καὶ ἐκάλεσέ τινας αὐτῶν ὀνομαστὶ καὶ φυλλάδα 
χλωρὰν ἔδωκε καὶ κρατήσας ἐκ τῶν κεράτων 
κατεφίλησε. 

39. Καὶ ταῦτα οὐ τότε μόνον, ἀλλ᾽ ἔστε ἔζων, 
τὸν πλεῖστον χρόνον ποιμενικὸν εἶχον, θεοὺς σέ- 
βοντες Νύμφας καὶ ἸΙᾶνα καὶ "Ερωτα, ἀγέλας 
δὲ προβάτων καὶ αἰγῶν πλείστας κτησάμενοι, 
ἡδίστην δὲ τροφὴν νομίζοντες ὀπώραν" καὶ 
γάλα. ἀλλὰ καὶ ἄρρεν τεῦ παιδίον «αἰγὶ! 

- Φιλητᾶς: ΟὈΥ̓́ΔΘΒ 1 οἵ, 8.15. δι σοῦ: 
Α ομῦβ: Ρᾳ μὲν - αἰγὶ »» δομδοῖ, (Ατηγοῦ) 
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οἴενίηρϑ ἴῃ πε οανε. Ἥρη ἴῃ γϑοορηϊζίοι οὗ ) γγὰ5 
ἢϊ5 οἄγε, πον τπδάθ ΠΡ ἢὶβδ Πα Υ ἴδῃ ὑποιβαπα 
αἀὐδο ἢ γη85. 

98, Απαᾶ 1)᾽οΠυβορῆδηθ5 ἴῸγ ἢΠὶβ βῆδγε, {πΠ6 ἀἂν 
θεΐηρ 56 ΓΈ Π6, ΟΡΕ᾿, ἃπα ἴαϊγ, οοπηηαπάθα {ῃεγὲ 
5ῃου!α θὲ θεᾶβ οἵ σγεεὴ ἰϑδᾶνεβ τηϑᾶθ πρ Ὀεΐοσγα {ΠῈ 
ΥΕΥΥ ον, ἃπα ἔπαγε αἀἰβροβθα {ῃ6 νι] αροὺβ ἕο ὑπ 6 }γ 
ΠΙΡῊ ἔεαβίϊηρ' 101}1ν. [ἄπηο νγὰβ ὑπαὶ ἀπαὰ Μνυγίαδὶε, 
Πυγὰβ ἃπαὰ Νάὰρε, ᾿θογοοβ Κἰπασθα ἃπᾶὰ ἔ6πάβ, 
ΡὨΠΠεῖας πα ἢϊ5 ἰδά5, Οἤγουηῖβ ἃπα ἢϊβ ᾿γοδαπίστη. 
ΝΟΥ νγὰβ Ἔνθ ὴ [ἀπρὶβ ἀρϑθηΐ ; ἔῸγ ἢῈ ννὰβ ρᾶυοπθα 
Ὀν ἐπαῦ Ὀεδιῖν ὑπαὶ μῈ Πδα Ἰονεα. 

ΤΠογεΐοσε ἐμθπ, ἃθ πβιι8}}ν ΠΘπ ταγ8] τανε] ] 6 5 
ΑΥῸ τηθῦ ἰορσοίμευ αὖ ἃ ἔξαβί, ποϊῃϊηρ θὰ σΘΟΥΡΊΟΒ, 
ποϊῃίηρ θαΐ ψν αὺ ννὰβ στυιβϑίϊοα! ννὰβ ὑπεγτθ. Ηδῖα οπῈ 
βᾶηρ {πὸ {Π6 γϑάρευβ, ἔπεσα ἃποῖμευ ργαύ! θα τ ἀπα 
ἤυπρ ἢϊγῖβ ἃπα βοοῖβ ἃ5 ἴῃ {πὸ δυΐυτηη ἔτοτη {πὲ 

᾿ ῬΓΕ55. ἢ δἴαβ ραγεα ἀρΡοπ ἢϊβ ρῖρ6β, [ϑυρὶβ ΠΡΟῚ 
ὑῃ6 δΒαυΐθου. ἴϑύγὰβ ἂἃπα [}σἀτὴὺ ἀδηοθα ἴο {πμεπ,. 
1ΡΗπὶβ ἀπ ΟἾΪοα οἰϊρρεὰ ἃπᾶὰ Κίββεα. Τῆδ ροαΐβ 
ἴοο ψγεσα ἔδεαϊηρ Ὀγ, ἃ5 ὑμϑιηβεῖνεβ ρᾶτὶ οὗ {δμαΐ 
ΘΟΙΘ υν ἢ; ἃπα {μα νγὰβ ποὺ Ὀεγοπα τηθᾶβιγα 
Ρἰεαβϑίηρ ἴο ποβε ἔγοτη {πὰ οἰΐν, Ὀπὺ 1 ΡῃΠπῖ5 681]5 
ἊΡ βοὴ οἵ ὑῃεῈ σοαῖΐβ Ὀν ὑμεῖ Πϑτηθ5, ἃπΠα οἶνεβ 
ὑπε Ὀουρὴ5 ἴο ὈγονΖα ΡῸῚ ΠῸΠ, ἢϊβ ἢδπα, πα 
οαἰομίηρ' ὑπετὴ ἴϑϑῦ Ὀγ [6 Πουη5, ἴοοῖκ Κίββαβ ἔμεποα. 

99. Απα ἰδ ὑπὸν αἰ ποῦ οὔἱν ὑπεη ἴογ {δαΐ 
ἄδν ; Ὀυΐ ἔῸγ ἐπε τηοϑδὺ ρᾶγξ οἵ {πεῖν ἐτηθ με] οα 
5011 [6 ραβίογαὶ πηοᾶθ, βευνίπρ ἃ5 ὑπεὶν Οοαβ {ΠῸ 
ΝΥΤΏΡἢ5, Οὐρὶ, ἀπά Ῥδᾶῃ, ροβϑθβϑεα οἵ 586 6)0 δῃὰ 
ϑοαΐῖβ ἱπηθγη 8 016, ἀπά ποίπϊηρ [Ὁ ἴοοα τηογα 

ΟΡ] δαβαπὶ ἴο πεῖ ἴπθη ἈΡΡΙ65. πᾶ τηῖ]κ. Βεβῖα 65, 
πεν ἰαϊὰ ἃ 805 ἀονη ὩΠ6ΘΡ ἃ ρΟδΐ, ἴο ἴακε {πε 
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ς Δ ε ΄ ,ὔ 7 ὟΝ 

ὑπέθηκαν, καὶ θυγάτριον γενόμενον δεύτερον οἰὸς 
ς 4 Ἀ 3 Ψ 5 ΄ Ν ᾿ 

ἑλκύσαι θηλὴν ἐποίησαν" καὶ ἐκάλεσαν τὸν μὲν 
,ἷ 3 , “- 

Φιλοποίμενα, τὴν δὲ ᾿Αγελαίαν. οὕτως αὐτοῖς 
καὶ ταῦτα συνεγήρασεν. καὶ3 τὸ ἄντρον ἐκό- 

ῇ ᾿" 
σμησαν καὶ εἰκόνας ἀνέθεσαν, καὶ βωμὸν εἵσαντο 
Ποιμένος "ἔρωτος" καὶ τῷ Πανὶ δὲ ἔδοσαν ἀντὶ 
τῆς πίτυος οἰκεῖν νεών, Πᾶνα Στρατιώτην ὀνο- 
μάσαντες. 

40. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον καὶ ὠνόμασαν 
καὶ ἔπραξαν. τότε δὲ νυκτὸς γενομένης πάντες 

, αὐτοὺς παρέπεμπον εἰς τὸν θάλαμον, οἱ μὲν συ- 
᾿ ξ δὲ ᾽ “ ς δὲ δαὸ 4 

ρίττοντες, οἱ ὃὲ αὑλοῦντες, οἱ ὃὁὲ ὁᾷδας μεγάλας 
Ἀ “- “- 

ἀνίσχοντες. καὶ ἐπεὶ πλησίον ἦσαν τῶν θυρῶν, 
ἦδον σκληρᾷ καὶ ἀπηνεῖ τῇ φωνῇ, καθάπερ τρι- 

- “ 

αίναις γῆν ἀναρρηγνύντες, οὐχ ὑμέναιον ἄδοντες. 
Ψ 4 Δάφνις δὲ καὶ Χλόη γυμνοὶ συγκατακλιθέντες 

, ΄ περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ κατεφίλουν, ἀγρυπνή- 
σαντες τῆς νυκτὸς ὅσον οὐδὲ γλαῦκες. καὶ ἔδρασέ 

, ἐν ο Ὁ ΚΑΘΝ ὦ 3 7ὔ Ψ' Ν ͵ 

τι Δάφνις ὧν αὐτὸν ἐπαίδευσε Λυκαίνιον, καὶ τότε 
“- ΠΣ ῇ Χλόη πρῶτον ἔμαθεν ὅτι τὰ ἐπὶ τῆς ὕλης γενοό- 

3 ,ἷ “ 

μενα ἣν παιδίων ὁ παίγνια. 

ΤΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩ͂Ν ΤῺΝ ΠΕΡῚ ΔΑΦΝΙΝ 
ΚΑΙ ΧΛΟΗ͂Ν ΛΕΣΒΙΑΚΩ͂Ν ΛΟΓΟῚ ΤΕΣΣΑΡΕΣ. 

τ ρο Καὶ ο]] ον Απιγοῦβ δπηθηάδύϊοῃ “ Αροὶόθ " (πηοέ 
Αρθ]6) ““ααἱ βίρηϊῆθ ρυθηδηῦ ρ]αἰδὶν ἃτιχ ὑυουρθδϑιχ : ἡ ΠΊΒΒ 
᾿Αγέλην 2'ρο 1}: τὴη85 οὗτοι καὶ (οὗτ. δἀαρα ἴῃ ὕπα Ὀε]ϊοῖ 
ὑμωῦ ταῦτα τηρϑηῦ ὕμθ οὨ]] ΓΘ) 5.|ΑᾺ ομῦβ οἰκ. νεών 
Δ ρο ΚΑ΄, ῬΟΓΒ. δὴ οἱα νδῦ. : τη88 ποιμένων (Ῥ6ΓΠῃ. ἔγοιη ΘΟ ΟΡ ΒΟ) 
νν ἴοι Απιγοῦ οἰ ΘΙ οτηϊ θα οΥ τϑδᾶ ἃ παιδίων ΟΟΪοΡΠου : 
50. Α, Ραύ Λόγου δπα λόγοι τέσσαρες 
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ὌΨ  ὐνυννν Τὰ στο“; 

ΒΟΟΚΊΙΝ, δδ 359-40 

ἀπ, ἀπά ἃ ἀδιρηζου ὑῃπαὺ ννὰ5 Ὀογπ ἴεν. Πΐηλ ἀπ 6 0 
ἃ 5ῆθερ. Ηΐϊτὰ παν οα]εαὰ ΡΕΠοροειηθη, ον ὑπὸν 
πϑιηθα {πε ἔαϊν Αροὶαθα. ἀπά 90 ἴῃς ραβίογδ) τηοᾶς 
δτενν οἱά νἱτῆ πε. ΤῊῈ οἄγε ἐπον δδογηθᾶ 
ΙΓ οὐσοι5 ΟΥΚ, βεῦ ἀρ σἰαΐαθο, θα] Δη αἰΐαν οὗ 
Οὐρια πε 5Περῃενα, ἀπ ἴο Ῥὰπ ἃ ἴδῃς ἴο ἄννε]} 
ἰπϑίθδα οὗ ἃ ρίπθ, ἃπᾶα Ἂδ]]6α ἢΐϊπὶ Ῥᾶὰπ δ γαύϊοίθβ, 
Ῥδῃ {πε 8. ]α θυ. ϊ 

40. Βυὺ ἐπ15 δαουπίηρ οἵ ὑπ οἄνθ, Ὀυ]]άϊηρ ἃἢ 
ΑἸταν ἀηα ἃ ἴϑπε, ἀπ οσἱνίηρ ὑμθ {Π6} ΠΔΠΊ65, νγᾶ5 
Αἰουυνασὰβ αὖ ἐπεῖν ορρογξιηϊν. ΤΠδη, ψΠ θη ἰδ ννᾶβ 
ηἰρηΐ, παν 41} Ἰοδα {π6 Ὀγίαθ ἀπαᾶ Ὀυϊάθρυοοη ἴο 
ἐπ  ῖγ ΟΠΔΥθΘΥ, βοῖηθ Ρ]αγίηρ ΠΡΟ νυν ϊϑὶ]ο5 δη 
Βαυΐθονβ, ϑοηθ ΡῸῚ ἐπα ΟὈ]ΐαῈ. ρΐρεβ, βοιης Πο]ά- 
ἴηρ σγθαΐ ἰούοῆθβ. ἀπά ψῆθη Π6Υ οᾶηθ ΠΘΔ] ἴο 
ἴΠ6 ἄοοΥῦ, ἔμεν [6]1] ἴο οἰηρ, πᾶ βδὴρ, ψἢ {ῃῸ 
ϑναϊϊηρ ΠδΥβἢ νοΐϊοθβ οἵ στιιίϊοβ, ποίῃϊηρ {κὸ “πὸ 
Ηγνιηθπᾶθιβ, Ὀυΐ ἃ5 1 πον Πα Ὀἷη δἰηρίηρ αὐ 
ὑΠεῖγ ἰάθουΣ ἢ τηδύζοοκ ἂμ ποθ. Βυὺ 1Δρῃηϊς 
απ ΟἾΪος ᾿ψγίπηρ ἰορεῖπου θερὰπ ἴο οἷἷρ ἀπα Κίβ5, 
βδορίηρ' πὸ τόσα ἔπθπ ἐπε Ὀἱγαὰς οἵ πε πῖρῃΐ. Απὰ 
Παρ ἢπΐβ ποὺ ρῥγοβίθα Ὀν Γιγοδθηϊαπη 5 ἰθϑθῸη ; ἃπᾶ 
ΟἾΪος ὑμπεη ἢγθὺ Κπὲνν ὑπαὺ ἔποβε ὑπίπρο ὑΠπαὺ ἡγε τα 
ἄοπα ἰπ ἐπε ννοοά νεῖ οὔἱν ὑπὸ ϑννεοῦ βρογΐβ οἵ 
οἤΠάγεη. 

ΕἸΝΤΞΒ 
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ΤΟΝΕ ΒΟΜΑΝΟΕΝ 

ῬΟΒΤΊΟΑΙ, ἘΒΑΟΜΈΝΤΝΕ 

ΤῊΝ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΑΝ ΒΕΒΟΤΙΟ. 
ΕΠΒΑΘΜΕΝΊ 

ΤΗΝ ΝΙΝΌΒ ΒΟΜΑΝΟΙ 

ΠΈΡΙΤΕΡ ΑΝῸ ΕῸΝΒ ΤῊΞΝ ΕἸΕΒΤ ΤΙΜῈ ΤΒΑΝΒΙΑΤΕ. 
ΙΝΤΟ ἘΝΟΙΙΞΗ ΒΥ 

ΞΤΕΡΗΕΝ ΟΑΒΕΓΕΕ, Μ.Α. 
Ο ΕΕΈΠΠΟΥ͂ ΑΝ ΤΠΠΒΕΒΆΒΙΑΝ ΟΕ ΜΑΘΌΑΤΕΝΕ ΟΟΕΟΘΕῈ, ΟΔΜΒΒΙΡΟΒ 





ΙΝΤΗΟΒΘΌΘΊΤΙΟΝ 

Ι 

ΤῊΕΒ τηοϑῦ πηρονζαηΐ ρίθοα οἵ ενίάθηοα ἴον {δε {πὶ 

οἵ αν πεηΐαβ ἰΒ ὑῃ6 ποίϊοε οἵ Πἴπη ἴῃ δια 88 1 

1, οαϊοον: ““ Ῥαγυπεηΐϊαβ, ὑπΠ6 βοὴ οἵ Ηδθυϑο δ δηα 

Επάοτα (Ηεδεταίρριιβ 3 σἶνεβ 5 τπούμαυ δ ΠΔΙΠ6 ἃ5 

ΤαΙΠα) ννὰβ ἃ παῖϊνε οἵ Νίοδθ ὃ οὐ Μυυ])ὅα ὅ : ἢ6 ννὰβ 

δ αἰθρίας ροϑῦ πα 4150 σοϊηροβθα ἴῃ οὔπδυ τηδύγ68. 

Ηε ννὰβ ἴδκεη ἃ5 ἃ οἂρίϊννε Ὀγ Οἴππα,, θη ὑπὸ 

1 Βαυϊάδβ, ᾿ἰνίπρ 'π ὕπ6 ὑθηῦῃ σθηῦαγν, οοιηροβθα βοιηθυῃίηρ 
Ῥούνγθθῃ ἃ αϊούίϊοηδνυν ἃπα δὴ Θηουοορδθαϊα, τιβῖηρ᾽ ΤηΘ ΠΥ 
δηοϊοηῦ ἃηα νϑ]τιϑ]6 πιᾶύθυα]β τυ 10 Πᾶν Ἰοηρ 51η06 α15- 
δρρθαῦβᾶ. «[πϑύϊιϑ [1 0511|5 ἀθϑουῦ θα ὨΪΠ), 50 ἴδ ἃ8. ἢ]5 νϑῖτιθ 
ἴο ΟΥ̓ΘΘΙς ΒΟΒΟΙΪΔΙΒ ΡΌΘΒ, ἴῃ ἃ ΠΆΡΡΌΥ Θρίβγδμι: έθιι8 6ϑί 
ϑιΐάαβ, βοα ρέει ατιγεὶ νοἰϊεγ 8. 

5:0 ἢ Βεργύιϑ, αθουῦ ὕπθ ὑμῖν οθηῦανν Α.Ὁ., ὕΠ6 Δαῦμου οὗ 
ἃ; ΜΟΥ περὶ τῶν ἐν παιδείᾳ διαλαμψάντων (8 δοοοιηῦ οὗἨ {ποξβθ 
ἀἰβεϊηρι 5ῃ 6 ἰπ δα ποαῦϊ 1). 

3. Τὴ Βι μι γπΐδ, οα ὑπ βοιῦμθνη Ὀδηὶς οὗ {πὸ αἶνοὺ ᾿Αβοδηΐδ, 
ἕδυιοαβ ἴοε ὑπὸ Οουπο ΠοΙἃ {ποῖ Ὑ ΒΊΟΝ οοπάθπηποά 
Αγιϑηΐβιη. θρίιαπιβ οἱ Βυζαηύϊατη (47ὅ.) ΘΠ ἴθ] βύαῦθβ 

{δύ Ῥαγύμοθηΐϊιβ νγὰβ ἃ παίϊνα οὗ ΝΊοδθδ. 
Ἵ ΟΥΡΊΏΔΠ]ν ἃ οοΟΙομΥ οὗ ΟΟΙορμου ἴῃ δ] θβρομύϊπθ ΡΠ υρία, 

ἀξ συ νσατ 8 ἀπηθχϑα ἴο ΒΙΌ γηΪὰ, οαν ὑπ βοις θυ 5Πογ οἵ ὑῃ6 
δύγιι8 ΟἸαπαιβ: Ἰαῦθν 68116ἃ ΑΡδιηθᾶ. 

5. Τῇ [ῃ6 πᾶπιθ οἱ Οἴῃπα 15 οογγθοῦ, ἰὺ γϑῆθιβ, ποῦ ὕο ΔῊΝ 
ΘΘΠΘΡΑΪ ἴῃ ὑΠ6 γῶν, Ὀαύῦ ὕο Π6 πηϑϑῦθυ (ρϑυπαρ5 ὕπ6 ἔδῦμου οἵ 
{Π68 ροού (ὐ. Ἠδθὶνιαβ ΟἸπ μηδ) νγνμο96 αν Ῥαγυμθηϊαβ. ὈθοδΠη6. 
ἨΠΠΒΟΒΟῚ βυρροβδύθα ὑμδῦ ἴον Κίννα νγα Βῃοι α γϑαᾶ Κόττα, οὴ δ 
οὗ [ῃ6 ἈοΠηδΠ σΘΠΘΓΆ]5 οἱ ὕπ6 ὑπ] ΜΙ νἀ αὔϊο υνᾶν. 
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Πομιδπ5. ἀεεαϊεα ΜΙΓΗνἀαἴθβ ; θαῦ ἢθ ννὰβ βραγβα 

Ὀδθοδιιϑε οἵ Πὶβ ναῖε ἃ5 ἃ ὕἤβδοῆθιυ, δηᾶ ᾿ἰνθα ἀη}}} ὑπὸ 

γαῖρῃ οἵ ΤΙΡοα5.} Ηα ντοῖθ ἴῃ εἰθρίαοβ ἃ Ῥοϑῖὴ 

ΟΑΠ16 4 Αρηἠγοατίο," ἃ ἴλίγρε οὐ Αἰ γοίο8 Ἠϊ5 σϊἕα, ἀῃ 

Μηοοηονη τερον ἄγοίο ἴῃ ἴγθα θοο 5, ἃπα την Οὗ ῈΥ 

γγΟΥ 5. [ἢ δααϊζίοη ἴο ὑΠ|5 Ὀγ]6  ὈΙορταρῆν να Πᾶνα 

νῦν {016 τηθηϊίοη οἵ Ῥαυ δ ηϊαβ ἴῃ ατεοκ οὐ [δὐϊη 

᾿ἰτογαΐασα ἢ Ὀγ ἔδυ ΠεῸ τηοβὺ ἰητογθϑύϊηρ 15 ὑπαὶ φαοΐοα 

ἔγουη Μδογοθῖιβ ἴῃ ἔγο, 90 θεῖον, ἴο πε εἴδξοεοῦ ἐμαῦ πε 

νγὰ5 ὙΠΓΡῚ] 5. ταΐοῦ ἴῃ ατεεκ. Ηδ Κπὸν (ὈΥΠΟΙΪἰπ5 

(ὐἍ}1ὰ5 νν6}], ἃ5 15. οἴθαῦ ἔγτοιῃ ὑπ6 ἀεαϊοαΐουν ᾿εἰΐεσ οὗ 

η6 ]ουος Πἰογιανοος, απ Οἀ811ὰ5 ννὰβ οὐ ἔθιτηβ οὗ {πῸ 

οἸοβδεδὺ ἰηὐπηδον ψ ἢ ΥἹΟῚ], 580 ὑμᾶαῦ ἔποῦα ἴθ ΠῸ 

Ρυ σα] 1} τθάβοη ἴο ἀοι δύ {Π6 βἰαςεμηθπΐ οὗ Μδογοθίιι8, 

ἃ5. Β01ὴ6 ἤᾶνα ἄοπθ. δε ἢᾶνε ἃ οο]ουυ]θθ5. Δ᾽] βίο η 

ἴο ίπη, ἃ5 ἃ νυυτο 0 αἀθα]ῦ ἰη βίγδηρα πα οαΐ οἵ {πε 

ννἂν βου! εβ πα ἰθρϑηᾶβ, ἴῃ ὑπΠ6 θοΟΚ οἵ Αὐγϑιηίου5 

οα πε ἰηϊεγργοίαϊϊοη οἵ ἀγδᾶηηβ; 8ἂπαὰ ἃ σαῦμεου 

5]ΠΡΉ τ ηρ τη ὐοη ἴῃ [κιοίϑη, ἢ γνῆο οοπἰγαβὶβ Η ΠΟΥ 5 

1 ΤῊ. Ὑϑοκομίηρ οἶνθθ Πἰπὶ ἃ Β.ΒΡΙΟΙΟΌΒΙΥ ἰοηρ [1ἴ6, 
ΤΙΡΘΥα5, συ ϑῦμου ἢ Κπονν ΠῚ ῬΘΙΒΟΠΏΔΠν ΟΥ ποῦ, δαϊηϊγοα 
Π5 ΓΙΌΠΗΡΒ : ““Π τηηᾶθ (δαθύομιπβ 71Ὁ. 70) ΠΠ|καυσῖβθ ασθοκ 
ῬΟΘΙῚ5 ἴῃ 1ηγϊαύϊοη οὗ ΕΠΡΒουίοη, Ἀΐαπτβ, πα ῬαγύΠΘΗΪαΒ : 
Ϊῃ ὙΡΒΙΟῚ ροθῖβ Ὀθῖπσ τποῖ ἀρ! σῃΐθα, ὑπ6 1} υυυιθϊηρβ πα 
ἰπηᾶρθ5 ἢ6 ἀβαϊοαύθα τη ὑπΠ6 ῬΡΈΌΡ]1Ο {ΠΟΥ ΑΡΊΘΒ ἃηοπρ' ὅπ 6 ἃποϊθηῦ 
Δ ΠΩ ῬΥΪΠοΙρα] δαῦμουβ." διθύοπιπβ τοῆθοῦβ οὴ ὕη8 θδα ὑαβίβ 
οὗ ΤΊΡΘΓτι5. ἴῃ γθοϊοηϊηρ ὕπθβ ΑἸθχδπαριηθ τ ΥΙῦΘΥ5 ἃ5. 06 
Θατ815 οἵ 6 ΟἸ 55105. 

Ξ 9 “ φῇ γσ. 8. ᾿ ᾿ 
δος γο. 1. ΑἹ] ὑῃγθα νοννθὶβ ἃν Ἰοηρ ἴῃ ὕΠ]5 Ππϑ 16. 
ὁ ιιοηιοεῖο ᾿ἰβϑέογτα 51: οοπιδεγίθεπαὶᾳα, ὃ δῆ. 
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αἰγθοΐπδββ οἵ δ] βίο τ ὑΠ6 δα θογαΐθ πα ἰθηρίῃν 

ἀδβοσ ρου οἵ Ραυιπεηῖιβ, ΕἸΡΠουίοη. ἃπα (8]]1- 

τηδοἢ5.} 

Π 

Ραυ δ ηΐα5, ἔμ 6 η, νὰ Κπόνσῃ ἴο {πε [ἰζουασν σου] 

οἵ {πε δποϊθηΐθ 845 ὁπ6 οἵ {πε τσὶ αν ΑἸοχαπαυῖπα 

5000] οἵ ροεῖβ ; ταῖμεν ρεάδηϊὶο πα οὔβοῦγο, ἀπά 

ὑγεαϊίηρ οἵ ουϊ-οἵ- Πδ-ννὰν βἴουϊος πα ὑΠς6 ἰδθ5 μι 6}} 

Κπουνη ἰεροπαᾶβ οἵ τηνἱποίορυ ; πα οὗ ἐπθθε νοῦ κϑ 

οἵ Πῖ5 νγεὲ ἢᾶνε ἔγαστηθηΐβ ἔαῖυ]ν πυσηθτοιβ ἰλαΐ ἰδηΐα- 

᾿ἰΖί σὴν 5ῃη4}}. ὙΠ ἃ, Ποννανευ, ἢῖ5. οἰαῖηι ἴο ἔδτηθ 

--αἴ ἔδπηθ 1 οὰπ θῈ οΔ]]6α-- τοῖς ποὺ οἡ ἢἷβ ροείϊοαὶ 

Γδιηδίηβ, αὖ Οἡ. ἃ 5'ποὶθ 5ῃογῦ ΟΥΚ ἴῃ ΡΙΌΒ56, Πἰ5 ἰοῦ 

Πονιαηοθς. ΤῊϊβ ἴα ἃ οο]]δοϊίοι οὗ βκεϊθΐοῃ βἴουθβ. 

τηοϑὶϊν Ὀεϊοησίπσ ἴοὸ ἤοίΐοη οὐ τηνίμοίοσν, 50 ᾽η6 

ἢ ἀπ ΔΡΟΟΙΥΡΏΔ] οἰαῖπη ἴοὸ θὲ Πἰϊβίουοα!, τσ ΒΙ ἢ 

ψγατα Ὀτουρηΐ ἱορεῖπεν ἴὸ θὲ υϑεα Ὀγ ΟοΥπε] ας 

δ} ἃ5 ὑμθπηθ8β Ὁ ΡΟἝΠῚΒ : ὑπδὺ ἃῇα ᾿πϑὺ οἵ {πῸ 

Κιπὰ Πα νου Πίτηβο] πᾶνε εἸηρ]ονεά, πα ἴῃ οπ6 

οα86 (Νο. χὶ-- Εγρ. 29) ἢθῈ Πιδα δἰγεδαν ἄοπμθ 50. 

ΤῊΘ θΟΟΚ Πὰ5 ἃ ἀοιθ]ε ἰπξεγοβῖ ἢ ἔογ ἐπε οἰθπαν οἵ 

αταθκ ταν μοϊορυ---Ποὰρὴ τηοβϑὲὶ οὗ ἔπε βἴουίθς 8.6 

50 ἴὰγ οἵ ὑπθ6 Ὀεδαΐθη ἔγδοῖκ ὑπαὶ πεν ἂτὲ σῇ 

1 Βομηθ αν ὑβουρῃῦ ὑπαῦ ὑπ6 θρίργαμπι οὗ Εγνοῖαβ (4 πέϊι. 
Ῥαί. νἱϊ. 3577) ειδΐθη ἀσαϊηβῦ Ῥαυῦῃθηϊαβ τὸν Φωκαέα, τὸν εἰς 
τὸν Ὅμηρον παροινήσαντα 5Πμου]α ἴῃ τα] Ὅδ6 γτϑέθυγθα ἴὸ 
Ῥαγύμθηΐιβ οὗ Νίοαθα : θαὺ {5 ὕμθοῦν ἀο65 ποῦ γϑῦ ἄρρϑδν ἴο 
Τη6 ἴο Ὀ6 ργονθᾶ. ςοκ ἤγο. ἢ, Ρ. 352. 

᾿ 
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ἀπ πσοαϊυν Ὀγουρῃῦ ἰπῖο Ἰπθ τ ἹὉ} ὉΠι6 ὙΘρΪΔν πυγίπο- 

Ἰορίοδ] νυυϊτευβ---α πα ἔον ὉΠ 6 ἀενϑὶοριηθηῦ οὗ ἐπε ἰονε- 

δἴουῦν (πιοβῦν ἰονὲ απέονταπαῖθ) ἴῃ ατεεῖκ Ἀομηδηοο. 

ΠῚ 

ΤΠῸ Τνὸ Ἐοιηδποθϑ οχἰϑὺ ΟὨΪΚ ἴῃ ΟΠ6 Τηδ ΒΟ ρῦ, 

πὸ [ϑιθοαβ Ραϊαϊίπιβ 398 ; ἃ [δοβϑίμ]θ οὗ ἃ ρᾶρε οἵ 

10 15 ρίνεπ αὖ ὑπε επᾶ οἵ Μανιϊην᾽ 8 δαϊδοι ; ἴῃ Ὠ5 

οὐ τοι ποῖθϑ ΜΠ] θῈ ἔοαπμα 411 ὑπ6 παοαββασυ ΤΘΘΟΥ 8 

οἵ τυδηυβουρὺ ΕΥΤΟΙ 8Π4 ΡδυνθυβίΥ, ἃπα {πὸ νεβϑὺ οὔ 

πε οοπ͵εοῦαγοβ οὗ θύῃ α τηθῃ ἴο το αν ὑΠ6 581η6. 

Τὸ τοχὶ οὐ ὑπὸ ργθβεηὺ εαϊθίου. ἄοθβ ποῦ ρυοξββθβ ἴοὸ 

[Ο]Π]ονν οἸοβϑὶν ἴμῈ ορίπίοη οὗ δὴν ὁὴς βαϊζου ; Ραὶ 1 

αν θδδη ἴο βοῖηε δχίθῃὐ ρειβαδάεα ὈγῪ πε γρὰ- 

τηδπὲβ οἵ Μαγεῖ- ΘΟ Βοῆγου 1 ὑμαῦ νγὰ τηυϑῦ ποῦ θχρθοῖ 

βροῖὰ Ῥαυεπϑηΐαβ ἴμ6 οὔβεύναποα οὗ {με τἱρὶα βἰαπάδγαάβ 

οὗ οἱαβϑίοαὶ Οὐδεὶς, δηᾷ βοῖηθ σγϑιηγηδίϊοαὶ θᾶ 65 

ΜΠ 6 ἐουπά Ἰοδν ἴῃ ὑπὸ ἰοχὺ νυ ἢ νου] ΒοΥΥΪΕν ἃ 

ϑοΠοοϊτααβίθυ Ἰοοκίηρ οὐδοῦ ἃ ΒΟγ5. ΟὙθθκ Ριοβα. [ἢ 

{πε ἐταρτηθηΐῖβ 1 πᾶνε [] ον α ὑπ πυτηθγαύοη οἵ 

Μαγεϊηὶ, σνιβοϑε οο]]δοϊίου 156 ὅπ6 []]οοῦ ἃπᾶ τποϑὺ 

οαὐϑέαοϊουν.3 

1 Ραγιπονῖὶ ΝΝΊοαεονῖα φιιαῖε ἴηι γανιι8. απιαϊογῖβ αϊοεηεῖὶ 

ψεηλιβ 811, Ἠ οἰ ἀθιθονρ, 1898. 

3 ΤΉΏΑνΘ (άκδη πὸ δοοοπηὺ οὗ ὑπὸ ἱπαϊοαίίοπ οὗ ' οδβίῃβ ἃπὰ 

7ΤοΒθΡ βοδ! ρου ὑπαῦ Ῥαυθμθηῖιβ υτοίθ ἃ Μυττωτός ΟΥ Μυσωτός 

ΒΟ Ν ννὰβ ὑπ6 Οσθοκ οὐἱρίμδὶ οἵ ὙΊΡρ}}}5 Ὲορείνην. Ἐν] θηοθ 

15. Ἰδοκίηρ---ἃπᾷ νγ πλβῦ ΤΠ ΘΠ ΟΡ ψΊΡρῚ 5. πἰοπδαπιθ οὗ 

Ῥαγιπενῖαϑ3. 
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ΙΝ 

Ἑαϊέϊο ρμγίμοθρο : Βα5]6, Εγόθεμ, 1531, δα. Ὀν «6 πι5 

ΟΥ̓ Υτ5, ἃ Ρῃγνβϑιοίδη οἵ Ζιυνίοοδιι. 

ΑἸποπρ ἰαΐεν δαϊτίομβ οἵ πηρογΐϑποθ, πηθπξο 

5Βῃου]!α θῈ τηδάβ οἵ ποβε οἵ ΤΠοιηδβ αα]Ὲ (Πμίοτγίας 

Ῥοοίϊοαο δογιρίογος ἀπέϊψι), Ῥαγὶβ, 1075 : Γιοσταηα ἃπα 

Ηδενυπε, Οδεξίηρεη, 1798 : Ραββονν ((Ὀγρι5 βογίρέογαη 

εγοίϊοογιηι (γαθοουγιηι), Γ,εἰρΖὶρ', 1824 : Μείπεκε (4ηπα- 

ἰοοία Αἰεχαπαγίπα), Βευ] πη, 1843 (οἵ ογεαΐ πηροτ- 
8 Ππ06 ἴον {Π6 ἔγταστηθηΐβ): Ἡ!γβοῖρ (Εγο οὶ δογίρίογο5), 

Ρατίς, Ὀιάοὶ, 1856 (511 ἴπ βοπηθ νγᾶγβ με τποβὲ οοη- 

νψϑηϊδηΐ δαϊδοπ) : Ηετομεν (Εγοίϊοὶ ϑογὶρίοτος ατγαροῖ), 

Τ,εἰρσίρ, 1858 : δᾶ Μαγεϊηϊ, 1 εἰρχίρ, Τευθπον, 1902. 

ΤῊς Ἰαβὺ-πατηθα ἰς {πῸὸ βἰδπάδσαᾷ δπαᾷ ᾿εβϑὶ εαϊοῃ : 

ΔΏγΟΠΕ ν]Βῃϊηρ᾽ ἴο ἡοΥΚ οἡ πε Ἰεσεπαᾶς ψ1}} ππα ὉΠ] 

ΟΙὰθ5 ἴο ἐμε ρίδοες. ψ Ἔθγο ρϑγΆ}}6]ς τὰν θὲ ἔουπά, 

ἃ γεΐεγεποας ἕο ἐπε νροῦῖς οὗ ναγίοιιβ βοῇ αὺβ οὶ {Π6 

Βι)] οἷς οἵ ἔῆεη. Τῆετθ πᾶνε θθθη ἐγδηβ]αἰίοῃς 

οἵ Ῥαυιμοηΐὰβ ἰηΐο ΕὙΈΠΟΝ πα (Οεηηᾶπ, θὲ ποῖ 

Ῥγδνίουβὶν ἱπῖο ΕΝ ρ] 159. 



ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΕΡῚ ΕΡΩΤΙΚΩΝ 

ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΘΕΝΊΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΩ ΓΑΛΛΩ ΧΑΙΡΕΙΝ 

“ , 

1. Μάλιστά σοι δοκῶν ἁρμόττειν, Κορνήλιε 
ἴω “ 7 

ΠΓάλλε, τὴν ἄθροισιν τῶν ἐρωτικῶν παθημάτων, 
Ρ) 7 ς “« 7 .] έ 

ἀναλεξάμενος ὡς ὅτι μάλιστα ἐν βραχυτάτοις 
μὰ Χ Ν ͵ - - 

ἀπέσταλκα. τὰ γὰρ παρά τισι τῶν ποιητῶν 
7, ΄ ἢ 2 “ , "ἢ 

κείμενα τούτων, μὴ αὐτοτελῶς λελεγμένα, κατα- 
΄ 2 “ Ν ω ΦΙῈ ψα ΄ νοήσεις ἐκ τῶνδε τὰ πλεῖστα' 2. αὐτῷ τέ σοι 

, Ψ » ὌΝ ’ ι ’ὔ Ν , 

παρέσται εἰς ἔπη καὶ ἐλεγείας ἀνάγειν τὰ μάλιστα 
3 }] “ ς ὃ δὲ 3 ὃ Ν Ν ἣν » 

ἐξ αὐτῶν ἁρμόδια. μηδὲ διὰ τὸ μὴ παρεῖναι 
Ἀ Ν Ἄ ἃ Ἀ Χ , - 

τὸ περιττὸν αὐτοῖς, ὃ δὴ σὺ μετέρχῃ, χεῖρον περὶ 
“ὦ “Ὁ ς Ν ἣν ΄ , 

αὐτῶν ἐννοηθῆῇς" οἱονεὶ γὰρ ὑπομνηματίων τρόπον 
Ρ] Ν ͵ ,ὔ Χ ἣ “ αὐτὰ συνελεξάμεθα, καί σοι νυνὶ τὴν χρῆσιν 

ε 7 , ᾿ 
ὁμοίαν, ὡς ἔοικε, παρέξεται. 

1 ΜΗ. λελεγμένων : οογγΓροϊοα ὈΓΐ 1,615. 
ἢ μηδέ 15 ποῦ 1η ὕπ6 ΜΗ,, θαῦ ννὰβ Ἰηβουίθα Ὀγν 16 γᾺ. 

256 



ΤΗΕΊΟΝΕ ΚΟΜΑΝΟΕΘ ΟΕ 
ΡΑΚΤΗΕΝΙΓΠΙΠΘ 

(Ρ»θ)αοϑὶ) 

ῬΑΒΤΗΕΝΙῸΚ ΤῸ ΟΟΗΝΕΙΙῦ5 αλημῦβ, ΟΒΕΕΤΙΝΟ 

1. 1 ΤΗΟΌΘΗΤ, τὴν ἀδὰν (ΟΥ̓ ΠἸ᾿πι5 ΟἍ]}1ι5, ἐπαὶ 
ἴο γοὰ ἅθονε ἃ}}] ἤθη {ποτ ψομ]ᾶ θὲ βοιηθ ἢ ηρ' 
ῬΑ ΙΘΌ]ΑΥν ἀρυθ θα ]6 ἴῃ ἐΠῖ5 οο]]δοξίοη οὗ τοπιάποες 
οὗ Ἰονε, ἃπ 1 πᾶνε ρὰϊ ἐπε ἐορεῖῃεν ἃπαᾶ εἰ 
ἔμθὴῦ οὐδ ἴῃ ἰπδ βμοχίεςὶ ῬΟΒ510]16 ἔοσιη. Τῆε 
Β[ΟΥΕΒ, ἃ8 ἔπιεν ἃγθ θαυμα ἴῃ ἐῃα ροεῖβ ψῆο ἐγοδὲ 
ὉΠῖβ οἷαββ οἵ βιθ)]εοῖ, ἀτὸ ποὲ ἀβαα}}ν γοϊαξοα ψ ἢ 
Βα ΠΠοθηξ βἰπηρ]οἰςν : 1 Πορε ἐμαΐ, ἴῃ ἐπὸ νὰν 1 
Πᾶνα ὑγθαϊθα ἐῆθπι, νοι νν1}} πᾶνε ἐμὲ ΒΕΠΗΠΔΥ οὗ 
6860}} : (3) ἀπᾶ γοιι ν1}} ἐμιις πᾶνε ἂὲ Πδηά ἃ βἔουθῃοιβα 
ἔγουη ψνῃΐοἢ ἕο ἄταν τηαΐξευῖαὶ, ἃς την 566) θεβὲ ἴο 
γοι, ἔου εἰδμου ερὶς οὐ εἱερίας νεοῖβθ. 1 81) βῃ τὸ 
ὑπδὲ γοὺ νν}}} ποῦ ἐπῖπκ ἐμ6 νοῦβο οὔ ἐἤθπι θϑοδτιθδ πον 
Βανα ποὺ ἐμαὶ ρο]ϑἢ) οὔ ψ βοὴ γοΟὰ ἃΓ6 γοῦ 861 βοὴ 
ἃ Τηδϑίου : [Πᾶνα ον ρὰΐ παι ἐορϑίμεν δ5 αἰάς 
ἴο ΤΠΘΙΊΟΥΥ, ἀπ ἐπαὺ ἰς ἐῃ6. 5016 ῬΌΓΡοβα ἔν πυ Πίο 
ἔμεν ἃγ6 τηδδηΐ ἰὸ μὲ οἵ βεύνίοε ἕο νοι. 
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ΤῊΗΕ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΞ 

Ἀ΄ 

ΠΕΡῚ ΑὙΡΙΕΘΥ 

ων 3 

Ἡ ἱστορία παρὰ Νικαινέτῳ ἐν τῷ Λύρκῳ καὶ ᾿Απολλωνίῳ 
ε 

Ῥοδίῳ Καύνῳ 

« 2 “ “Ὁ “ 

1. “Αρπασθείσης ᾿Ιοῦς τῆς ᾿Αργείας ὑπὸ λῃστῶν, 
ὁ πατὴρ αὐτῆς Ἴναχος μαστῆράς τε καὶ ἐρευνητὰς 
» “Ἁ 2 ᾿, » “Ἂ ΄ Ἂς ἄλλους καθῆκεν, ἐν δὲ αὐτοῖς Λύρκον τὸν Φορω- 
νέως, ὃς μάλα πολλὴν γῆν ἐπιδραμὼν καὶ πολλὴν 

, ,» 

θάλασσαν περαιωθείς, τέλος, ὡς οὐχ εὕρισκεν, 
ἀπεῖπε τῷ καμάτῳ" καὶ εἰς μὲν ἴΑργος, δεδοικὼς 
τὸν Ἴναχον, οὐ μάλα τι κατήει, ἀφικόμενος δὲ 
εἰς Καῦνον πρὸς Αἰγιαλὸν γαμεῖ αὐτοῦ τὴν 

7ὔ Ν , θυγατέρα ὰϊἑλεβίην: 32. φασὶ! γὰρ τὴν κόρην 
᾿ κα Ν 7 ΝΥ , ᾽ κ κ᾿ 
ἰδοῦσαν τὸν Λύρκον εἰς ἔρωτα ἐλθεῖν καὶ πολλὰ 
τοῦ πατρὸς δεηθῆναι κατασχεῖν αὐτόν’ ὁ δὲ τῆς 

΄- ᾽ὔ 

τε βασιλείας μοῖραν οὐκ ἐλαχίστην ἀποδασάμενος 
καὶ τῶν λοιπῶν ὑπαργμάτων γαμβρὸν εἶχε. 

ῇ Χ ἴω “ἢ ς [ο ΄ “ χρόνου δὲ πολλοῦ προϊόντος, ὡς τῷ Λύρκῳ παῖδες 
οὐκ ἐγίγνοντο, ἦλθεν εἰς Διδυμέως, χρησόμενος 
περὶ γονῆς τέκνων" καὶ αὐτῷ θεσπίζει ὁ θεὸς 
παῖδας φύσειν, ἣ ἂν ἐκ τοῦ ναοῦ χωρισθεὶς πρώτη 

1 ΜΕΩ͂, ἔφασαν. ΒΟΠαΘ βῶνν ὑμαῦ ἃ Ῥγθδθηῦ νγ8ϑ ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ. 

1.Α 110016- πον ΑἸοχδηάγίηθ ροθῦ, γἤοϑΘ ΤΟΥ ΚΒ 806 ποῦ 
ὭΟΥ δχύϑηῦ. 

2. Νο Ἰοηρθὺ οχίδηῦ. [1}ἢὼ δαάιζίοη ἴο ᾧπ6 ᾿ἀγροπαλέϊεα, 
ὙγΏΟἢ τγα Ῥοββθϑβ, Δρο]])οηῖαβ ἩΠοαϊαΒ νγοῦθ βυθοῦ] ΘΡΙΟΒ 
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ΤῊΒ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ΤΥΒΟΙΒ 

ΙΪ 

ΤῊΕ ΞΤΟΕΥ ΟΕ ᾿Υπσῦϑ 

ἔγοηι ἐθε Τίγτοὰβ οὐ Νοαθηποίν αὶ ἀπ ἐκε Οαυπαβ 3 οὐ 
Αροίίοηπῖις Πβοαίζι5 

1. Ὺηεν ἴο, ἀδυρῆῃζΐζεν οἵ {πε Κίηρ οἵ Αὐροβ, πδα 
βθεεπ οἀρίυγεα ὈΥ Ὀγραπαβ, Ποὺ ἔαϊηθυ Ιἤδοῆι5 βεηΐ 
ΘΘΥΘΙᾺΙ τηθὴ ἴο 56 ΥῸ ἢ ἔῸγ ἤδὺ ἃπα αἰζειηρὺ ἴο ἢπάα 
ἢευ. Οπε οὗ {πεθὲ ννὰβ ἔυτοῦβ {Π 6 βοὴ οἵ ῬΗΟΥΌΠΕΊΙΒ, 
ΨὙηῸ οονοῦεα ἃ ναβϑὶ ἀδθὰ] οἵ ἰᾶαπὰ ἃπαὰ 568 ψἱπουΐ 
ἢπάϊηρ ἐμ οἿτ], ἀπ ἤπα}}ν τε πουποθα ἰδ το ]βομλα 
αααβῦ : θὰ ἢῈ νγὰβ ἴοο το αἴ διά οἵ [πϑοῆτιβ ἴο 
γαΐασῃ ἴο ΑΥροβ, ἃπα νψεπὲ ἰπβίθδα ἴο Οδιηῖβ, ἡ ΠΕτα 
Πα τηϑυγϊθα ΤΠ Ρα, ἀδυρηϊεν οἵ Κίηρ ΑΘρἰΆΓα5, Ω) 
ὙΠ0, ἃ5 ἴΠε βἴουυ 9068, μδα [4]Π]επ ἰπ Ιονε ἢ ΠΤ τοι5 
ἃ5 ΒΟΟῚ ἃ5 5Π6 88} Πίτη, ἃπΠα Ὀγζ ΠΟΙ ἰπβίδηϊ ὈΥΑΥΟΥΒ 
δα ρμειβυδαβα Πδὺ δίπουν ἴὸ Ὀεϊγσοϊ ἢ Πεὺ ἴο ἢΐπμ; 
6 σᾶνε ἢΐπη ἃβ ἀονυν ἃ σοοὰ β5ῆδγε οἵ {π6Ὸ γϑα]τη 
απα οὗ ἐπε ταϑὶ οἵ {πε τερὰὶ αἰἰυϊθαΐεβ, ἃπα δοοορίθα 
τη ἃ5 ἢῖβ βοῃ-ἰη-ἶἰαὰνν. 850. ἃ σοηβί θυ ]8Ὲ ρευϊοα 
οὗ τπηθ ρμαββεᾶ, ὑυῦ Γυγτοὰβ ἅμα ἢΐἰθ σε Πδα πὸ 
ΟΠ] άσθη : πα Δοσογα ον Π6 τηϑθ ἃ ἸΟΌΓΠΕΥ ἴο 
πε οὔδοϊα αὖ ιαγιηα,." ἴο 858 πον πὲ τηϊρῃς 
οὐίαϊη οἴβρυίπο : ἃπὰ ἴῃη6 ΔΠΒΕΥ ψὰ8, ὑπαὶ Πα 
νου Ὀεσεῦ ἃ οὔ ἀρὸὰ ἴπ6 ἢνβθὶ σοι στ ἢ 
γΠοη 6 5Ππουϊὰ πᾶνὲ ἴο 4 αἴεν ᾿δανίηρ {Πα 

ἀββουι προ ὑπ6 ϊβίουυ οἵ νϑγίοιιβ ὕονγνῃβ 8π σοπηὐγῖθθ ΠῚ 
ὙΥΠΙΟΝ ἢ6 ᾿νε αὖ αἰβδγθηῦ ὑτηε5. Τὴ βϑῖη8 νου Κ 18 
οα]]16α {Π6 Καύνου κτίσις ἴῃ 6 {1016 οὗ Νο. ΧΙ. ᾿ 

9 Τρῦ. ““ἴο {Π6 ἔθιηρὶα οὗ Αρο]]ο αὖ Ἡιάνπηα," δὴ οἱ ἴοννῃ 
Βουἢ οἱ Μηδία, ἔϑηγοιιβ ἴον 105 ΟΓ8Ο]6. 
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ΤΗΕ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΚΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΒ 

“ ς Ν , Ν » ἷς συγγένηται" 8. ὁ δὲ μάλα γεγηθὼς ἠπείγετο 

πρὸς τὴν γυναῖκα πειθόμενος κατὰ νοῦν αὐτῷ 
, ᾿ “-“ Ψ Ά, Ν Ά » 7 ᾿ 

χωρήσειν τὸ μαντεῖον. ἐπεὶ δὲ πλέων ἀφίκετο ἐς 
Βύβαστον πρὸς Στάφυλον τὸν Διονύσου, μάλα 

ῇ 5 - δ τοὺς ς ΄ » .ν φιλοφρόνως ἐκεῖνος αὐτὸν ὑποδεχόμενος εἰς πολὺν 
ΠΕΡ , ἣν. ΤῈ ἐν “ ΄ 

οἶνον προετρέψατο, καὶ ἐπειδὴ πολλῇ μέθῃ παρ- 
. , 3... ρυρ 7] ν , εἶτο, συγκατέκλινεν αὐτῷ Ἡμιθέαν τὴν θυγατέρα. 

4, ταῦτα δὲ ἐποίει προπεπυσμένος τὸ τοῦ χρη- 
στηρίου καὶ βουλόμενος ἐκ ταύτης αὐτῷ παῖδας 

, 3 Ἂν ὁ ΡΨ ς εἰ ᾿ 

γενέσθαι. δι᾽ ἔριδος μέντοι ἐγένοντο ᾿Ῥοιώ τε καὶ 
ς Ὁ “-“ “- 

ΗἩμιθέα αἱ τοῦ Σταφύλου, τίς αὐτῶν μιχθείη 
“- “- , 

τῷ ξένῳ: τοσοῦτος ἀμφοτέρας κατέσχε πόθος. 
Ῥ ΄ δὲ 2 ᾿ “Ὁ ς ’ φ ὃ ὃ ’ὔ 

Ὁ. Λύρκος δὲ ἐπιγνοὺς τῇ ὑστεραίᾳ οἷα ἐδεδράκει, 
ΠΝ. , εὐὶ κ«ὶ Ἂςεὖν ᾿ ᾿ τὴν Ημιθέαν ὁρῶν συγκατακεκλιμένην, ἐδυσφόρει 

Ν τε καὶ πολλὰ κατεμέμφετο τὸν Στάφυλον, ὡς 

ἀπατεῶνα γενόμενον αὐτοῦ: ὕστερον δὲ μηδὲν 
ἰν “ 7 “ 

ἔχων ὅ τι ποιῇ, περιελόμενος. τὴν ζώνην δίδωσι τῇ 
, ΄ “ 

κόρῃ κελεύων ἡβήσαντι τῷ παιδὶ φυλάττειν, ὅπως 
2 ἢ . Ν Χ 
ἔχη γνώρισμα, ὁπότ᾽ ἂν ἀφίκοιτο πρὸς τὸν πατέρα 

“ ων Ν 

αὐτοῦ εἰς Καῦνον, καὶ ἐξέπλευσεν. 6. Αἰγεαλὸς 
, 

δὲ ὡς ἤσθετο τά τε κατὰ τὸ χρηστήριον καὶ τὴν 
«ς ᾿ “ “ , εἰ Ἡμιθέαν, ἤλαυνε τῆς γῆς αὐτόν. ἔνθα δὴ μάχη 

ΓῚ ““ ἔ ἶ 

συνεχὴς ἣν τοῖς τε τὰ Λύρκου προσιεμένοις καὶ 
- ω “ Ἂ Χ τοῖς τὰ Αἰγιαλοῦ φρονοῦσι: μάλιστα δὲ συνεργὸς 

Ἄ, οὖὖῦ ὡ ’ 3 Χ 2 Ἁ ς ’ὔ 

ἐγίνετο Εἰϊἱλεβίη, οὐ γὰρ ἀπεῖπεν τὸν ΔΛύρκον. 
- ς ΄ μετὰ δὲ ταῦτα ἀνδρωθεὶς ὁ ἐξ Ἡμιθέας καὶ Λύρκου, 
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οἷν 

ΤΗΕ 5ΤΟΕΒΥ ΟΕ ΠΥΒΟΙΙΒ 

5ῃγίπθο. 9. Αὐ {ῃ1ὶ58 Πα ννὰβ τηϊρη]ν ρῥ]εαβεα, δπα 
θεραῃ ἴο Παβίθβῃ ὁπ ἢϊβ Ποιηθυναγα ἸοαγηΘΥ ὈδοΙς ἴο 
ἢϊβ ννϊξε, σασα ὑπαὺ ὑπὸ ργεαϊοϊίοη. ννὰβ ροἴηρ ἴο Ὀὲ 
[]6]164 δοοογταϊηρ ἴο ἷὶς υνῖβῃ ἢ θαῦ οὐ Πἰβ νογᾶσε, 
γγΠ6 πη Πα αὐγϊνεα αὖ Βυραβίιβ,, ἢ6 ννὰβ επητϊογδι πα 
Ὀγ ϑἴαρθν!αβ, ὑπ βοὴ οἵ ΠΟ γϑι15, γν πὸ γαοαῖνεα ΠΪΠῚ 
ἴῃ ἐδῃε τηοβὺ ἔτ Πα γ πη ΠΟΥ πα δπἰϊοθα Πίτη ἴο το ἢ 
αὐϊπκίηρ οἵ νῖμπε, ἀπ ὑπθη, γῇθη ἢἰβ 56 η565 Ψγ6ΓῈ 
ααΠ16α ὈΥ ἀὐαπκοηπθββ, ππὶΐθα Πίστη ἢ ἢ5 Οὐ ἢ 
ἀδυρηζϊον Η δ ἴΠ68, Πανίηρ Πα ργανίοιιβ ᾿πεἰτηαἰίοη οὗ 
νυν μαῦ {πΠῸ βεπΐθμποε οὗ ὑπΠῸ οῦδο]α Ππδα θεδπ, πα ἀθϑι νυ ηρ᾽ 
ἴο Πᾶνε ἀδβοεπάδηΐβ θοσῃ οἵ Ποὺ : θυ αοἴαα}}ν ἃ ὈΙεν 
βέσ δ ἀτοϑα Ὀεύΐνθεη ἤποθο πα Ηρ ΐζῃδα, ἔπῸ6 ἔννο 
ἀδυρηϊευβ οἵ ϑἴαρθν]ιβ, ἃ5. ἴο ψῃοἢ 5Που]α Πᾶνε 
{Πα σιυιαβὺ, ἴοΥ ἃ στεαῦ ἀδβίτα ἔο ἢΐη Πα υ56 η ἴῃ 
ἀπε Ὀγδαθδίβ οἵ θοΐῃ οἵ πε. ὅ. Οπ {πὰ ποχὶ 
το Πἰπσ ἃγτοιβ αἰβοονεσεα ὑπ γὰρ ὑπαὶ ἢὶβ Ποβὶ 
Πδα Ἰαἰὰ ἔου τη, ννῃθη Πς κὰν Ἡμτῃθα Ὀν 15 δα: 
ἢ6 ννὰβ δβχοθϑαϊηον Δηρτυ. 8π 4 ὈρὈταϊα θα ϑἴαρἢν 5 
νἱο αὶ ν ἴον ἢϊβ ὑγοδοῆδγοιι οοπαποῦ; θὰ ἤπαῖ]ν, 
βαείηρ ὑπαΐὺ ὑπογα ννὰ5 ποϊηϊηρ ἴο 6 ἄοπο, πα ἴοοκ 
οἵ᾽ Πῖ5 θε] Ὁ ἀπα σάνε τ ἴἰο {πε σῇη[, υἱδάϊηρ Πδὺ ἴο 
βαρ ἰὔαμ}}} ἐμεὶν ἔαΐαγε οβρυίηρ Παα σοπα ἴο Τη8᾿5 
εβίαϊε, 50 ὑπαὶ δ υηϊσηῦ ροβ56855 ἃ ἴοίζεη Ὀγ ψ ῃ] ἢ Πς 
ταῖρηῖ: θὲ γεοορπἰβοα, ἢ ἢῈ 5ῃου]α δνοὺ οοπηθ ἴο ἢ15 
ἔαϊπου αὖ (ὑδιπιιβ: πα 50 ἴδ 588] ]οα ἀννὰν ΠΟΙΠΊ6. 
0. Αερίαϊαβ, πουνονεῦ, πο π ΠῈ ποατὰ ὑπ ν Πο]6 δἴουν 
ἃ θοι ἐπ 6 οὐδε ἀπ ἀθοιὲ Ηδιηί θα, δ η 564 Πἰπὶ 
ἤτοι εἶα οουπηΐνν ; πα ποῖα ννὰβ ὑποπ ἃ νὰ οἵ 
στεαΐ ἰεηρίῃ θεΐνεθη ὑπὸ μάν ϊθαηβ οἵ Τγγοι5 δπά 
ἴποβε οἵ Αδρίαϊαβ: ΗΠ δῖα νὰ οὐ ὑππ 5ἰάς οἵ {πὲ 
ἔουγηθι, ἴου 5Π6 γεΐιβεα ἴο τοριυάίαϊε ποὺ Πυβθδπά. 
ἴῃ δῇξαι νϑῶῖβ {πῸὸ 5δὸὴ οὗ στους ἀηα Ηδη ρα, 

ΕΓ ΑἸΒο οδ] θα ΒαΡαβιιβ, ἃη ΟἹ ἕοννη ἴῃ (ἰδτίδ. 
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ΤΗΕΒ ΤΟΝῈ ΚΕΟΜΑΝΟΚΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΠΒ 

Βασίλος αὐτῷ ὄνομα, ἦλθεν εἰς τὴν Καυνίαν, καὶ 
αὐτὸν γνωρίσας ὁ Λύρκος ἤδη γηραιὸς ὧν ἡγεμόνα 
καθίστησι τῶν σφετέρων λαῶν. 

Β΄ 

ΠΕΡῚ ΠΟΛΥΜΗΛΗΣ 

Ἵστορεϊ Φιλητᾶς Ἑρμῃ 

1. Ὀδυσσεὺς ἀλώμενος περὶ Σικελίαν καὶ τὴν 
Τυρρηνῶν καὶ τὴν Σικελῶν θάλασσαν, ἀφίκετο 
πρὸς Αἴολον εἰς Μελιγουνίδα νῆσον, ὃς αὐτὸν 

κατὰ κλέος σοφίας τεθηπὼς ἐν πολλῇ φροντίδι 
εἶχε: τὰ περὶ Τροίας ἅλωσιν καὶ ὃν τρόπον 
αὐτοῖς ἐσκεδάσθησαν αἱ νῆες κομιζομένοις ἀπὸ 

τῆς ᾿Ιλίου διεπυνθάνετο, ἕενίζων τε αὐτὸν πολὺν 
- χ ͵ [οὶ οὶ χρόνον διῆγε. 2. τῷ δὲ ἄρα καὶ αὐτῷ ἦν ἡ μονὴ 

ἡδομένῳ: ἸΠολυμήλη γὰρ’ τῶν Αἰολιδῶν τις 
- ἴω . Ω͂ ἐρασθεῖσα αὐτοῦ κρύφα συνῆν. ὡς δὲ τοὺς ἀνέ- 

3 , Ν 3 7 Ἑ 

μους ἐγκεκλεισμένους παραλαβὼν ἀπέπλευσεν, ἡ 

κόρη φωρᾶταί τινα τῶν Τρωϊκῶν λαφύρων ἔχουσα 
Ν ν΄, Ν “- ͵ 3 , καὶ τούτοις μετὰ πολλῶν δακρύων ἀλινδουμένη. 

5, ἔνθα ὁ Αἴολος τὸν μὲν ᾽Οδυσσέα καίπερ οὐ 
ῇ "» ἐφ Ἁ Ν , τὸ - παρόντα ἐκάκισεν, τὴν δὲ ἸΠολυμήλην ἐν νῷ 

ἔσχε τίσασθαι. ἔτυχε δὲ αὐτῆς ἠρασμένος ὁ 
᾽ Χ ,ὔ ἃ ᾽ ἈΝ -“ Ψ Ν ἀδελφὸς Διώρης, ὃς αὐτὴν παραιτεῖταί τε καὶ 
πείθει τὸν πατέρα αὑτῷ συνοικίσαι. 

΄ 
1 ΜΗ, ἡδομένη : οογγοούθα Ὀζ Τιοορϑυάυβ. 
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ΤΗΕ 5ΤΟΕΑΥ ΟΕ ῬΟΙΥΜΈΕΙΑ 

γγΠΟ56 Πϑδὴ6 ννὰβ Βαβί] 85, οϑηθ, θη 6 ν85 ἃ 
γον Τη8}, ἴο {πε6 (ὐδιιΐϑη ἰαπα ; ἃπα ΤΠ γτοιβ, ΠΟΥ 
8) Οἷα τηδῃ, ΓΕοΟρΪΖΕἝα τὴ ἃ5 ἢΪβ 50, δ η4 τηδ46 Ἠΐτη 
ΤΌΪΘΥ ον ΟΥ ἢΪβ. ΡΕΟΡΪ65. 

Π 

ΤῊΕ ΤΟΗΥ ΟΕ ΡΟΠΥΜΕΙ,Α 

Ῥτοηι ἐπε Ηυτηθβ οΓ μλιίοία5.1} 

1, ηπε ὕ{1γ8865 νγᾶὰθ Οἢ ἢϊ58 ψνδηάθηηρσβ τουπά 
ἃθουΐ 51οῖγ, ἴῃ ὑπε Εἴγιβοδι ἀπηα 5101] 8685, μα 
αὐτὶνεα δὖ ἴΠ6 ἰϑ]απα οἵ Με]ρσαηΐβθ, ν Πετα Κιηρ ΑΘο]ὰ5 
τηϑα6 τηποἢ οὗ Πΐτη Ὀεοϑιιβε οἵ πΠ6 σγεαὺῦ δαγηϊ γα οῃ 
6 Πα ἔογ ἢΐτη ὈΥ γξαβοη οἱ [5 ἴδηηοιιβ ψβάοχῃ : 
ἢ ἱπαυϊγεα οὔ Πίπη δθοιΐ πε ὠαρίαγε οἵ ΤΤΟΥ πᾶ 
ον {Π6 5105 οἵ πε γεϊυσηΐησ ΠοΙΌΘ 5 ὑγευα βοαϊξεγεά, 
ἃ πα Πα δηἰουίαϊπεα Πΐμη ν᾽ 6 ]] ἀπα Κερῦ Ὠΐπη ἢ Πΐτὴ 
ἔου ἃ Ἰοηρ' ἔτη. 2. Νονν, 85 1ὕ 611 οαῦ, {Π15 ϑἴδαν νγὰϑ 
τηοϑὺ ΔΡΎΘΘΔΌΪ]6 ἴο {Π]|γ8865, ἴου ἢ Πδᾶα [Ἀ]1|6ῃ ἴῃ ἰονα 
ἢ ΡΟΪγτμ6]8, οπα οἵ Αθο]ιβ᾽5 ἀδυρηΐευβ, ἃ Πα ννᾶβ 
Θηραροα ἴῃ ἃ βεογοὺ ἰηὐσσιια ἢ που. Βαυῦ δου 
ΟἹγβ5ε5 μδά σοῃε οὔ τ ῦἢ {πὸ νυὶπαᾶ5 5 αὖ ὰΡ ἰπ ἃ Ὀᾶρ, 
{Π6 σΓῚ] ννὰβ ἰουπα εδ]ουϑν σιδιαϊηρ βοῖηθ 5ὐαῆς 
ἔχου διηοπρ πε ΤΥο͵ᾶπ 5Ρ0115 ψν ῃῖο ἢ Πς Πα σίνεῃ 
Π6Υ᾿, Δα τ ]]ηρ' ἀτηοηρ ἔπι νυ Ἱτἢ Οἱ τευ ἴεαυβ. Αθο] 5 
γεν ]θα {Π|γ5565 Ὀἰϊζίευν δἰ ΠουρΡἢ ἢδ νγὰ5 ἅννᾶν, δηα 
Πα {πεῸ ἱπίεπίϊοη οἵ Ἂχϑούϊπησ νεηρδᾶποα ἀροη ΡοΪγ- 
τηθἷα ; Βονθνου, Ποὺ Ὀγοΐμοῦ Πού 5 νὰ ἴῃ ἰονα ἢ 
Παρ, ἃηα οὶ "εσρεαᾶ Πεῖ οἵ᾽ ΠΕ ραπιβῃτηθηῦ δηᾶ 
Ρευβυαδαάθα 5 ἔα ποὺ ἴο σἵνε πεῖ ἴο ἢ] 85 ἢϊ5 νυ ΐα.3 

1 Αἢ οἷθρίδο ροθῦ οἵ ὅοβ, ἃ 11ὐ016 Ἰαύθυ. ὑπδη (81 πϑοτιβ. 
γε ἄο ποῦ ποὺ Ῥοβββθβδ θ᾽ ΟΥΚΚΒ. 

2. 566 Οὐάγψδδβοῃ χ. . Αθοϊτβ Πα βὶχ 5085 δηᾷ βὶχ ἀδιιρ ύθυβ, 
811 οὗ ψγῇουη 6 τηϑυυϊθα ὕο ϑϑοἢ οὔ θυ. 
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ΤΗΕ ΤΟΝΕῈ ΒΟΜΑΝΟΙΕ5 ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΒ 

ΕἸ 

ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΙΠΠΗΣ 

Ἱστορεῖ Σοφοκλῆς Εὐρυάλῳ 

͵ὔ 

1, Οὐ μόνον δὲ ᾽Οδυσσεὺς περὶ Αἴολον ἐξή- 
᾽ Ν Ἁ Ἂν Ἁ » ς Ἁ “ 

μαρτεν, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἄλην, ὡς τοὺς μνηστῆ- 
Φ Ἷ » Υ᾿ 5 ᾿; ͵, 

ρας ἐφόνευσεν, εἰς Ἤπειρον ἐλθὼν χρηστηρίων 
“ [χ4 3 ͵7ὔ » 5 

τινῶν ἕνεκα, τὴν Τυρίμμα θυγατέρα ἔφθειρεν 

Εὐίππην, ὃς αὐτὸν οἰκείως τε ὑπεδέξατο καὶ 
4 »» 7 ᾿Ὶ 7] “3 Ν » -“ 

μετὰ πάσης προθυμίας ἐξένιζε: παῖς δὲ αὐτῷ 
7 7 “ ζ ΄“ 

γίνεται ἐκ ταύτης ᾿ὐρύαλος. 3. τοῦτον ἡ μήτηρ, 
» ΝΥ 3 ε Ἂ' }] 7, ᾿ » γ- 

ἐπεὶ εἰς ἥβην ἦλθεν, ἀποπέμπεται εἰς ᾿Ιθάκην, 
, 7 “ 5 7 : ,ὕ 

συμβόλαιά τινα δοῦσα ἐν δέλτῳ κατεσφραγισμένα. 
“ἅμ Ἁ ’ ’ 

τοῦ δὲ Ὀδυσσέως κατὰ τύχην τότε μὴ παρόντος, 
γ ΄-“ὦν -“ , 

Πηνελόπη καταμαθοῦσα ταῦτα καὶ ἄλλως δὲ 
“, Ἅ)Ἅ 

προπεπυσμένη τὸν τῆς ὐίππης ἔρωτα, πείθει 
΄ δ “-“ ᾽ὔ 

τὸν Ὀδυσσέα παραγενόμενον, πρὶν ἢ γνῶναί τι 
7] -“" Ν ͵ὔ [ἢ 

τούτων ὡς ἔχει, κατακτεῖναι τὸν Εὐρύαλον ὡς 
“- Ἀ Ν 

ἐπιβουλεύοντα αὐτῷ. ὃ. καὶ ᾽Οδυσσεὺς μὲν διὰ 
Ἀ νὴ 5 Ἀ “ Ἂ » ἢ 7 

τὸ μὴ ἐγκρατὴς φῦναι μηδὲ ἄλλως ἐπιεικής, 
“ Ν 

αὐτόχειρ τοῦ παιδὸς ἐγένετο. καὶ οὐ μετὰ πολὺν 
" , Ά “ εὐ -“ 

χρόνον ἢ τόδε ἀπειργάσθαι πρὸς τῆς αὐτὸς αὑτοῦ 
» 7 ͵ 

γενεᾶς τρωθεὶς ἀκάνθῃ θαλασσίας τρυγόνος ἐτε- 
λεύτησεν. 
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ΤΗΕ, 5ΘΤΟΕΥ ΟΕ ΕΥΙΡΡΕ, 

ΠῚ 

ΤῊΝ ΘΤΟΗΥ ΟΕ ΕἸΨΙΡΡΕ 

ἤγορι ἐμο Ἐμαγ γα] ᾿ ὁ ϑορλοοίος 

1. Αξοιῦβ ννὰβ ποῦ {ῃ6 ομΪγ πα οἵ ἢὶβ ποβίβ ἴὸ 
νοι ἴΠ]|γ8565 αἰ υτόοπρ : Βαΐ Ἔνεη ἀὔξον ἢϊβ νᾶπάει- 
ἱπρ5 ΕΥῈ ΟνΟΙ ἃπα ἢδ δα 5]αῖπη Ῥβηῃθίορο᾿β ΟΟουΒ, 
Πα ννεπὺ ἴο Ερίγιιβ ἴο οοηϑαϊῦ ἃπ οὐδ 016,2 πα ὑπο γα 
βεάποοα Ενρρε, ὑπε ἀδυρηΐεν οἵ Τ υυϊπησηὰβ, πο Πα 
τεοοῖνεα ἢϊπὶ Κίπαϊγν ἃπαὰ νγὰβ επίογίαϊπίπηρ ἈΠῈ 
νὴ στεαΐ σον α! ν ἢ ἰῃ6 ἔγαϊδ οἵ {ΠπΠ|5 πππίοῃ νγὰβ5 
Επγγαϊις. 2. μεθ ἢῈ οαπη6 ἴο τηΔΠπ᾿5 δβίαϊθ, ἢἰβ 
τοῦ  βαηΐ ἢΐτα ἴο [{πᾶοὰ, ἢγοὺ οἰνίηρ Πἰπ οογζαϊη 
ἴοκοπβ, Ὀν ψῃϊοῇ 5 ἔα ΠοΥ σου] τϑοορη δε Πΐτη, 
568] δα ὑΡ ἰπ ἃ ἰδ] εῖ. {Π|᾿γ8565 πᾶρρεπϑα ἴο θὲ ἔτ. 
Ποῖηθ, ἃπὰ Ῥεπεῖορθ, πανίηρ ἰδαυπθα ὑπῸ ψ Πο]Ὲ 
βουν (516 δα ργδνίοιβὶν 66 η ἀνναγα οἵ Πὶβ ἰονε [ῸΓ 
Εν ρΡ 6), Ρευβιιδα δα Πίπη, θεΐοτε ἢς Κπον πες ἔδοϊβ οὗ 
πΠ6 οα86, ἴο Κι] Ἐλμαγγαὶβ, οα. {ΠῸ ργοΐθπος {παὺ ἢ6 
νγὰβ επρασεα ἴῃ ἃ Ῥὶοῦ ἀραϊηβδὺ ἤμην). 9. 850. {Π]|ν 8565, 85 
ἃ ῬαΠΙΒῃμηθηΐ ἔρον ἢἷ5 ᾿ποοηἐίπεποο ἃΠα ΘΠ ΘΥᾺ] ἰδοκ 
οἵ τπηοάοναϊίζοη, δ οδιηθ ἐΠ6 τ Ἔγου οὗ Πὶς ον ἢ 500; 
ἃ Πα ποῖ νϑὺν ἰοηρ αἴξζεν {Π||5 πλοῦ ἢϊβ ἐπα ἴον Ρείηρ 
νουπαεα Ὀν πὶ οὐνὴ οἤβρυϊησ 5. ἢ ἃ 568-ἢ5Π᾽ 5. 
ΡΓΙΟΚΙς. 

Ε ΝΟ Ἰοηροι οχύδηῦ. 
2 “υδβῦ ΡΟΒΒΊθΙν ““Όν Ππ6 οομηηδια οἵ δ οὐϑοῖὶθ. ἢ 
ὃ. ΠΡ] ΘρΌΠΙΙΒ. 
4. Αρορογαϊηρ ὅο {πὸ αἰϊούϊομανθθ, ἃ Κιπᾶ οὗ τόϑοῃ νἱ ἢ ἃ 

ΒΡΙΪκΘ ἴῃ 15 41]. 
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ΤΗΝ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΠΙΘ 

Δ΄ 

ΠΕΡῚ ΟἸΝΏΝΗΣ 

Ἵστορεϊ Νίκανδρος ἐν τῷ περὶ ποιητῶν καὶ Κεφάλων ὃ 
Τεργίθιος ἐν Τρωϊκοῖς 

1. ̓Αλέξανδρος ὁ Πριάμου βουκολῶν κατὰ τὴν 
Ἴδην ἠράσθη τῆς Κεβρῆνος θυγατρὸς Οἰνώνης" 
λέγεται δὲ ταύτην ἔκ του θεῶν κατεχομένην 
θεσπίζειν περὶ τῶν μελλόντων, καὶ ἄλλως δὲ 
ἐπὶ συνέσει φρενῶν ἐπὶ μέγα διαβεβοῆσθαι. 2. 
ὁ οὖν ᾿Αλέξανδρος αὐτὴν ἀγαγόμενος παρὰ τοῦ 
πατρὸς εἰς τὴν Ἴδην, ὅπου αὐτῷ οἱ σταθμοὶ ἦσαν, 
εἶχε γυναῖκα, καὶ αὐτῇ φιλοφρονούμενος ὦμνυε' 
μηδαμὰ προλείψειν,᾿. ἐν περισσοτέρᾳ τε τιμῇ ἄξειν" 
8, ἡ δὲ συνιέναι μὲν ἔφασκεν εἰς τὸ παρὸν ὡς 
δὴ πάνυ αὐτῆς ἐρῴη: χρόνον μέντοι τινὰ γενή- 
σεσθαι, ἐν ᾧ ἀπαλλάξας αὐτὴν εἰς τὴν Εὐρώπην 
περαιωθήσεται, κἀκεῖ πτοηθεὶς ἐπὶ γυναικὶ ξένῃ 
πόλεμον ἐπάξεται τοῖς οἰκείοις" 4. ἐξηγεῖτο δέ, 
ὡς δεῖ αὐτὸν ἐν τῷ πολέμῳ τρωθῆναι, καὶ ὅτι 
οὐδεὶς αὐτὸν οἷός τε ἔσται ὑγιῆ ποιῆσαι ἢ αὐτή" 
ἑκάστοτε δὲ ἐπιλεγομένης αὐτῆς, ἐκεῖνος ΝΣ εἴα 
μεμνῆσθαι. 

Χρόνου δὲ προϊόντος, ἐπειδὴ Ἑλένην ἔγημεν, 
ἡ μὲν Οἰνώνη μεμφομένη τῶν πραχθέντων τὸν 
᾿Αλέξανδρον εἰς Κεβρῆνα, ὅθενπερ ἦν γένος, 

1Α ψογὰ [88 οἰϑαυῖν ἀτορρθᾶ ουῦὺ οὗ ὕ8μ6 ἰοχύ. 1 ἐπβονὶ 
ὥμνυε, βΒυρροϑῦθα ὃν Ζϑηροίδηηθβ αἰύον Οοοῦ, 

--...  ς- ... 

ΤᾺ ρορῦ οὗ ΟΟΙοΡΒοη ἴῃ {πὸ βθοοπα οϑηθανν Β.0, 
3. ΑἸΙβο οδ!] θα Οδρῃϑ]ίοη (Αὐμθηδθιβ 398 Ὁ) οὗ σθυρὶῦμα οΥ 

266 

γέ φὸ γέντο 



ον ὐμμἐἐμμμμμ  μμ μμμ ν 

ΤΗΕ 5ΘΤΟΒΥ ΟΕ ΟΕΝΟΝΕ 

.ν 

ΓῊΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ ΟἾΕΝΟΝΕ 

ἔγοηι ἐἤο Βοοῖς οἵ ῬΡοεῖβ οὐ" Νιοαπάθν} απαὶ ἐἤθ ΤΥο͵]δη 
Ηἰἰβϑΐονυ οὐ (ερπαίοη 2 οΓ Οονγριίδα 

1. ΕΝ ΑἸθχδπαθυ," ΡΥ 5 50Π, νγὰβ ὑβπαϊηρ ἢΪ5 
ἤοοκϑ οα Μουπὺ [48, Π6 61] ἴῃ ἴονα νυ Οδποπα {πε 
ἀδυρῆΐεν οἵ Οδῦγεη ὁ: δηα ἴΠεδ βἴουυ 15 ὑμαὺ 516 ννὰβ 
ΡΟΞβ6ϑϑϑα Ὀγ βοὴ αἰντηἶῦν δπα ἔογεϊο!α {Π6 ἔαΐαγα, ἀπα 
σΈΠΟΥΆ ΠΥ οὐΐαϊπεοα σγααῦ ΓΘ πον ΤῸΥ ΠΕΥ που βίδα] ηρ' 
δα νἱϑάοτη. 2. ΑἸθχδπάδυ ἴοοῖκκ ΠΟΥ ἀνγᾶν ΠΌΤ ΠΟΥ 
[αῖποὺ ἴο [ἀ8, ὑνῃοσα ἢΪ5 ραβῦαγαρε ννᾶ5, ἃπα ᾿ἰνεα ἢ 
ΠΟΥ {Π6γ6 ἃ5 ἢϊ5 νυ, ἀπα ἢ6 νγὰβ 50 πη 6ἢ ἴῃ ἴονα ἢ 
Ποὺ ἐμαὺ με νου] συνεαῦ ἴο Ποὺ ὑπαὺ ἢ νου] πανεὺ 
ἀοϑοσὶ ἤϑὺ, θυαὺ νου]Ἱα ταύμου δαάνδησοα Ποὺ ἴο {πῈ 
στεαΐεθῦ Ποπμουσ. 3. 5Π6 Πονενει β818 {παὺ 516 
οου]ά {6}} ἐπαῦ ἔου. ὑπῈ πηοτηθπηῦ ἱπάθεα Πα νγνὰβ ΠΟΥ 
ἴῃ ἴον νι που, θαὺ ὑπαὺ {π6 {πα νοι] σόα μθ ἢ 
ἢ6 νγοι]α οἵΌ55 ονεὺ ἴο ΕμιΌρ6, πα υνου]Ἱᾶ {πογα, ὈΥ 
Πῖ5 ἱπξατξαδἑίοι ἴον ἃ ἔογεῖρηι νγουηδη, Ὀγ]π σ᾽ ἔῃ 6 ΠΟΥΙΤΟΥ͂Β 
οἵ ψ ΠΡΟ Πΐβ Κἰπάγτεα. 4. 58:6 αἷβο ἔογεϊο!α ὑπαὶ 
Πα πῦυϑὺ 6 ψοιπαρα ἴῃ {π6 ννδῖ, δηᾶ ὑπαὺ ὑποῦα 
νου 6 ποροαν εἶβε, εχοθρὺ πουβο! ἢ, πο ψουἹᾶ θὲ 
4016 ἴο οὔτ ἢΐτη : θαὺ Πα τι56α ἰννᾶγβ ἴο βδἴορ Ποὺ, 
ΘΥοΥν ὑΐπηα ὑΠπαὺ 5Π6 τηϑάδ πηϑηἰίοη οἵ [Π686 πιαύζευβ. 

Τιηθ6 ννεηΐ οἱ, πα ΑἸΟχϑηαου ἴοοκ Ηδ]δθη ἴο νϊξε: 
Οεποπα ἴοοϊκ πὶ σοπαποὶ δχοθθαϊηρὴν 111, πα τε- 
ἰυγποα ἴο (ἜΡγθη, πε δαΐπον οἵ ΠΕ ἄδνυβ: ἵδπεῃ, 

Οενρῖβ. ΕῸΓ ἔυγύποῦ ραυυϊοαϊατβ 566 Ῥδαν- ΝΥ Ίββοννα, 8.10). 
Ἡδοροβίδημαχ. ΝοιῦΠρΥ οὗ ὕποϑθ ὑγουΐτθ 15 πον δχύδηῦ. 

3. ΜΟοΓΙδ τιϑι8}}ν οδ]]6 ἃ Ῥαυ8. 
1.Α γἱνοσ-ροὰ οὗ {ῃ6 Τγοδά. 
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ΤΗΕ ΙΟΝΕ ΒΟΜΑΝΟΕ ΟΕ ΡΑΕΤΗΕΝΙΙΒ 

ἀπεχώρησεν' ὁ δέ, παρήκοντος ἤδη τοῦ πολέμου, 
διατοξευόμενος Φιλοκτήτῃ τιτρώσκεται. δ ἐν 
νῷ δὲ λαβὼν τὸ τῆς Οἰνώνης ἔπος, ὅτε ἔφατο 
αὐτὸν πρὸς αὐτῆς μόνης οἷόν τε εἶναι ἰαθῆναι, 
κήρυκα “πέμπει δεησόμενον, ὅπως ἐπειχθεῖσα 
ἀκέσηταί τε αὐτὸν καὶ τῶν παροιχομένων λήθην 
ποιήσηται, ἅτε δὴ κατὰ θεῶν βούλησίν γε 
ἀφικομένων" ' 6. ἡ δὲ αὐθαδέστερον ἀπεκρίνατο 
ὡς χρὴ παρ᾽ “Ἑλένην αὐτὸν ἰέναι, κἀκείνης δεῖ- 
σθαι: αὐτὴ δὲ μάλιστα ἠπείγετο ἔνθα δὴ ἐπέ- 
πυστο κεῖσθαι αὐτόν. τοῦ δὲ κήρυκος τὰ λεχ- 
θέντα παρὰ τῆς Οἰνώνης θᾶττον ἀπαγγείλαντος, 
ἀθυμήσας ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐξέπνευσεν: 1. Οἰνώνη 
δέ, ἐπεὶ νέκυν ἤδη κατὰ γῆς κείμενον ἐλθοῦσα 
εἶδεν, ἀνώμωξέ τε καὶ πολλὰ ᾿κατολοφυραμένη 
διεχρήσατο ἑαυτήν. 

1 

ΠΕΡῚ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 

Ἱστορεῖ Ὥρμησιάναξ Λεοντίῳ 

1. Λεύκιππος δέ, Ἐανθίου παῖς, γένος τῶν ἀπὸ 
Βελλεροφόντου, διαφέρων ἰσχύϊ μάλιστα τῶν 
καθ᾽ ἑαυτὸν ἤσκει τὰ πολεμικά. διὸ πολὺς ἣν 
λόγος περὶ αὐτοῦ παρά τε Λυκίοις καὶ τοῖς 
προσεχέσι τούτοις, ἅτε δὴ ἀγομένοις καὶ πᾶν 
ὁτιοῦν δυσχερὲς πάσχουσιν. 2. οὗτος κατὰ 
μῆνιν ᾿Αφροδίτης εἰς ἔρωτα ἀφικόμενος τῆς 

᾿ ο Τοργυδηα, ἔου ὑπ ΜΆ. ἀφικόμενον. 

Πα ον νπδὺ τῆδν Ὀ6 τοραγρθα ἃ5 ἃ οοῃὐϊητιδί τοι οὗ ὑΠ|8 βύουν 
566 Νο. ΧΧΧΤΥ. 
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ΤΗΕ 5ΤΟΒΥ͂ ΟΕ ΠΕΌΟΙΡΡΟΒ 

γῇ θη {6 νυν οᾶτηδ ΟΠ, ΑἸΈΧαηαδΥ νγὰ5 8 α]ν νουπα δα 
Ὀν δὴ. δυγονν ἔγογῃ {πὸ θοὸν οἵ ΡῃΠοοξεῖεβ. ὅ. Ηδ {Πππ πῃ 
ΓΕ ΘΙ θοΥοα Οδποηθ᾽ 5 νους, Πονν Π6 σου] θὲ οὐτοα 
Ὀγ Πδὺ ἃΙοπε, ἀπ ἢ6 βεηΐ ἃ πη ΘΒ ΡῈ ἴο ΠΕῚ ἴο 85Κ 
Πδὺ ἴο παβίεπ ἴο ἢΐπι ἀπ ἢ68] ἢϊμη, ἃπα ἴο ἔογρεῖ ἃ}]} 
με ραβῖ, οὐ ὑπε στοιπα ὑπαῦ ὃ ἢδα 41} Παρρεπϑδα 
ἐῃπγοιρ ἢ ἴῃ6 Ψ1]] οὗ {πε σοαβ. 6. 58ῆ6 γϑϊαγηδα ἢΐπ 
ἃ Βαιρηῦν ἀμβυνευ, [6]]ΠἸ1πρ ἢ ἢ6 Ππαα θείαν οὸ ἴο 
Ηεϊδη πα ἀ9κ ἀόῦ; θὰ 411 πΠ6 βαῖὴθ 5η6 κἰαγίεα οἵ 
ἃ5 ἔαβϑὶ 5 58η6 τηϊσῃηϊ ἴο {π6 ρ'δοθ γῇθυε 5η6 δα θ6 6 
ἴο]α 6 ννγὰβ ᾿ἱγίπρ 9ῖοκΚ. Ηονόναυ, Π6 τ ΘΒΘ ΠΡ ΘΓ 
ΤΌΔομοα ΑἸοχαπάευ ἤγϑιὶ, ἀπα ἰοϊα ἢ ες πομθ᾽ 5 
γΘΡΙν, ἃπαὰ ἀροὸη {Π185 ἢ6 σᾶνθ ΠΡ 84} ἤορὲ ἃπᾶ 
Ὀγθαΐῃθα ἢϊ5 Ἰαβϑὲ : (7) πᾶ Ὅθποπθ, ΘΗ 586 δυγῖνθα 
ἃπα ἔοαπα ἢϊπ ᾿γίπο οἢ {ΠῸ6 σγουπα αἰγεδαν ἀ6δά, 
γαϊβαα ἃ σγϑαΐ οὖν δη6, ἴεν Ἰοπρ' πα ὈΙ ΘΙ πη ΟΌΓΠΪηΡ, 
Ραΐ πῃ δπα ἴο πουβο 1.1 

Ἂν 

ΤῊΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ [ΕῦΟΙΡΡυΒ 

δ γοηι ἐμὸ Τ,θοπίϊαμη οὐ Πορηιοδίαπας 3 

1. Νοῦν Γϑποῖρραβ ὑπ6 βοὴ οὗ Χδῃΐϊῃΐαβ, ἃ αἀ6- 
βοοπάδηξϊ οἵ Βε]]υΌρ οι, ἔν οαΐβῃομα ἢἷβ οοηΐθιη-. 
ῬΟΥΔΙ65. ἴῃ βίγεησίῃ Πα ὑγαΎ] 6 νον. (η86- 
αυθπῦν ἢ6 πγὰβ οἠΪν ἴοο ψ6}} Κπονη ἃμηοηρσ {Π| 6 
Πγοίϊδηβ ἃπὰ ὑπαὶ περ θουγθ, γΠ0 ψεγῈ οοη- 
βίαπεν Ὀεΐηρ Ρ]υπάεγτεαὰ ἃπα ϑυβενίησ 411 Κιπας 
οὔ 1}} ἰγοαϊσχηθηΐ αὖ |ἶ5 παπάς. 2. ΤἬγουΡη {πὰ 
υνγαΐῃ οὐ Αρῃγοαϊζε ἢδ [6}}] ἴῃ ἴονε τ ἢΐβΒ ΟῚ 

2. Αἢ οἱδθρῖίδο ροβύ οἵ Οοόρῆοῃ, ἃ ψοῦηρθι ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΓΆΤΥ οὗ 
ῬῃΠδίαβ. Ὁ 6 Ῥόββ6855 1016 οἵ Ὠ15 ὑγου 5 θχοθρῦ ἃ 51η9]6 Ἰοηρ 
εαχίγαοῦ ρίνθη ὈὉν Αὐμπομηδθιιβ 597--.99. 

269 



ΤῊΒ ΓΟΝΕῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΓΒ 

ἀδελφῆς, τέως μὲν ἐκαρτέρει, οἰόμενος ῥᾷστα 
ἀπαλλάξασθαι τῆς νόσου" ἐπεὶ μέντοι. χρόνου 
διωγενομένου οὐδὲ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐλώφα τὸ πάθος, 
ἀνακοινοῦται τῇ μητρὶ καὶ πολλὰ καθικέτευε, 
μὴ περιιδεῖν αὐτὸν ἀπολλύμενον' εἰ γὰρ αὐτῷ 
μὴ συνεργήσειεν, ἀποσφάξειν αὑτὸν ἠπείλει. τῆς 
δὲ παραχρῆμα τὴν “ἐπιθυμίαν φαμένης τελευτή- 
σειν," ᾿ῥάων ἤδη γέγονεν" 3. ἀνακαλεσαμένη δὲ 
τὴν “κόρην συγκατακλίνει τἀδελφῷ, κἀκ τούτου 
συνῆσαν οὐ μάλα τινὰ δεδοικότες, ἕως τις ἐξαγ- 
γέλλει τῷ κατηγγυημένῳ τὴν κόρην μνηστῆρι. ὁ 
δὲ τόν τε αὑτοῦ πατέρα παραλαβὼν καί τινας τῶν 
προσηκοντων, πρόσεισι τῷ ἘΞανθίῳ καὶ τὴν 
πρᾶξιν καταμηνύει, μὴ δηλῶν τοὔνομα τοῦ Λευ- 
κίππου. 4. Ἐάνθιος δὲ δυσ φορῶν ἐπὶ τοῖς περοσηγ- 
γελμένοις πολλὴν σπουδὴν ἐτίθετο φωρᾶσαι τὸν 
φθορέα, καὶ διεκελεύσατο τῷ μηνύτῃ, ὁπότε ἴδοι 
συνόντας, αὐτῷ ,“δηλῶσαι" τοῦ δὲ ἑ ἑτοίμως ὑπακού- 
σαντος καὶ αὐτίκα τὸν πρεσβύτην ἐ ἐπωγομένου τῷ 
θαλάμῳ, ἡ παῖς, αἰφνιδίου ψόφου γενηθέντος, 
ἵετο διὰ θυρῶν, οἰομένη λήσεσθαι τὸν ἐπιόντα: 
καὶ αὐτὴν ὁ πατὴρ ὑπολαβὼν εἶναι τὸν φθορέα 
πατάξας μαχαίρᾳ καταβάλλει. ὅ. τῆς δὲ περιω- 
δύνου γενομένης καὶ ἀνακραγούσης, ὁ Λεύκιππος 
ἐπαμύνων αὐτῇ καὶ διὰ τὸ “ἐκπεπλῆχθαι μὴ προΐ- 
δόμενος ὅ ὅστις ἣν, κατακτείνει τὸν πατέρα. δι᾽ ἣν 
αἰτίαν ἀπολιπὼν τὴν οἰκίαν Θετταλοῖς τοῖς " 

ἰδ .ἢ “ « ΄ὔ ᾽ -“ 

συμβεβηκόσιν εἰς Κρήτην ἡγήσατο, κἀκεῖθεν 
1 ΠῚ ς ΜΝ. δδ5 τελεύτειν, δα ΜΡ Ό 1 5 οογγθούϊζοη τελευτή- 

σειν 5668 ὕΠ6 5Β1Πηρ]6ϑὺ : Τϑργηα βιρροβίρα τελέσειν. 
2 ΜΗ, ἐπὶ τοῖς : ὕΠ 86. ΟΠΙΒΒΙΟη ννὰ8 βιρσοϑύθα ὈὉγν Βομαβ. 

Α οορυ δῦ τηϊρσηῦ ἤᾶνθ βιρροβθα ὑπαῦ {π6 ἀαῦϊνα αἴύον ἡγέομαι 
ΠΘραρα ἃ ργθροβιύϊοη, νν]ο ἢ ὉΠ 6ὴ 161} ἰμΐο Π6 νυ τοηρ ὈΪδοθ, 
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ἀρ ς νὰ ὧν (ΑΝ ος ἐκρυΚα αὐ, ἐν 



ΝΥ. ΝΥ ΥΦΎΎ Μὴ 
͵ 

ΤῊ 5ΤΟΕῪΥ ΟΕ ΠΕΓΓΘΙΡΡΟΣ 

ββίευ : ἂ ἢγϑὶ με πε] ουὖ, ᾿ΒϊηκΚίηρ ἰῃαὺ Πα ννουἹα 
Θαβὴν Ὀὲ τἱὰ οἵ ἢἰβ ὑγοῦθ]α ; θὰ θη {ΐηθ ννεπηΐ 
ΟἹ ἃπα ἢῖβ ραββίοῃ αἷὰ ποῦ ἀραΐβ αἱ ἃ]1, ἢς το]ά 
Πῖδβ τηοῖμοῦ οἵ ἴδ, ἀμ πηρίογεαὰ ΠΕῚ Θαυπθβεὶν ποὺ ἴο 
βίδπα Ὀγ. ἃ πα 566 ἢΐπη ρευῖ5ἢ ; ἔου Πα ἐπγθαΐεπϑα ἐπδΐ, 1 
586 ψου]Ἱα ποὺ Πεὶρ Ὠΐτα, μῈ "νοῦ ]α ΚΙΠ] Πϊπηϑ 6]. 586 
Ρτοιϊβεα ἱπητηθαϊαῖεὶν ὑπαὶ 5π6 νψνουῦἹα Π6ῚΡ Πίτη ἴο 
ἀπε {]Π]μηεπὶ οἵ εἰ ἀθϑῖγθθ, ἃπα ἢ νγὰβ εὖ Τποθ 
τη 6ἢ γο]ϊθνεα : (9) 586 βυστηπηοπϑα {ἢ τηϑίθῃ ἴο ΠδΥ 
ΡΙΈβεποα ἀπ υαπίϊεαὰ Ποὺ ἴο Πδὺ Ὀγοΐμαυ, ἀπα {πδν 
οοπβογίεα ἐπεποείογννατα σψἱῦπουΐ ἔδυ οἵ δηυνθοᾶν, 
πὲ}} ςοιηθοηα ἱπέογσιηθα ἐῃ6 οἷν] 5 ἰητο πα δα βροιιβε, 
ὙΠῸ νγὰβ ἱπα δοα δἰγεδαν ὑεϊγοϊ με ἴοὸ ἢεσ. Βαΐ Πε, 
ἑακίηρ ψἹ ἢ Πΐπ ἢϊβ ἔα οὺ ἃπα οενζαϊῃ οἵ ἢΐβ Κη βίο Κ, 
ννεηΐ ἔο Χδηϊῃΐας ἀπα ἰπέουιτηεα Πΐ οἵ ἔπῈ πηαΐζευ, 
ΘΟΠοΘδ ηρ πΠ6 πᾶ οἵ [δποῖρρυβ. 4. Χαπίμῖιβ 
γγὰ5 ρυθδῖν ἐγοι }]6α αὐ ὑμῈ6 πανβ, ἃπα δχογίεα 4}} 
Πὶθ Ρονϑῖβ ἴο οαἴοῃ ἢϊἰβ ἀδιυρ τοι β Βα που, πα 
βίγαϊ εν οὁπαγσοαὰ {πὸ ἱπίουτηου ἴο ἰεὺ πη Κπον 
αἰγεοῖν ἢ6 βὰν {π6 ουδν μᾶὶν ἰορεῖμοσ. Τ1ῃΠὲ 
᾿πέουτηθυ οἴδαϊν οὔαγεα {ὑπαβε ᾿πβισποίίομβ, ἃπαὰ ἢδα 
ἀοΐααν ἰδ ὑπ ἔαϊμευ ἴὸ ΠΕῚ Ὁμδιηθευ, πη {ῃ6 
ΘῚΣ] Ἰυτηρεα ἀρ δὲ {πε βάθη ποίβα ὑΠ6Υ τη866, δπα 
ἐὐϊεὰ ἴο δβϑοᾶρε Ὀγ πε ἀοοῦ, μορίπρ 50 ἴο δνοϊα 
υεΐηρσ σαιυρσηῃΐ Ὀγ ΠΟΘ ΟΥ ννὰβ οουηΐηρ : ΠΘῚ ἔλΈΠΕΥ, 
ἐΠϊπκίηρσ ὑπαὶ 5η6 νγὰβ πε βεάποου, βίσιοκ Ποὺ ἢ 
ῖβ ἀασσου ἀπ Ὀτουρηῦ Ποὺ ἴο {π6 σγουπα. ὅ. 5Π6 
οὐδ ουΐ, Ὀεϊπρ' ἴῃ στοαΐ ρδίῃ ἢ [,Θποῖρριιβ τη ἴο ΠΟΥ 
ΤΈβοΟῦ6, δπα, ἴῃ ἐῃς σοηΐδιβίοη οἵ ἔπ6 τποτηθηΐ ποῖ 
γϑοορηϊβίηρ Πἷβ δάνθυβαγσυ, σᾶνε ᾿ἷ5 ἔδίμευ Ἠϊ5 ἀδαίῃ- 
θῖονν. Ἐὸν {Πὶ8 οὐῖπηθ ἢς δα ἴο ἰδᾶνε ἢϊβ μοῖηξ: ἢῈ 
Ραξ Βίτηβοὶ αὖ {πε Πεδα οἵ ἃ ρατΐγ οὗ 1 ἢ ϑβα] ]δηβ γἢῸ 
πδα υπἰξεὰ ἴο ἴηναάς Ογεῖθ, ἀπα αἴζου Ρεΐηρ ἀσίνεη 
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ἐξελαθεὶς ὑπὸ τῶν προσοίκων εἰς τὴν ᾿Εφεσίαν 
ἀφίκετο, ἔνθα χωρίον ὠκησε τὸ ΚΚἄρητιναῖον 
ἐπικληθέν. 6. τοῦ δὲ Λευκίππου τούτου λέγεται 
τὴν Μανδρολύτου θυγατέρα Λευκαφρύην ἐρασθεῖ- 
σαν προδοῦναι τὴν πόλιν τοῖς πολεμίοις, ὧν 
ἐτύγχανεν ἡγούμενος ὁ Λεύκιππος, ἑλομένων αὐτὸν 
κατὰ θεοπρόπιον τῶν δεκατευθέντων ἐκ Φερῶν ὑπ᾽ 
᾿Αδμήτου." 

ῇ 

9 

ΠΕΡῚ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Ἱστορεῖ Θεαγένης 5 καὶ Ἡγήσιππος ἐν Παλληνιακοῖς 

1. Λέγεται καὶ Σίθωνα, τὸν ᾿Οδομάντων βασι- 
λέα, γεννῆσαι θυγατέρα Ἰ]αλλήνην, καλήν τε 
καὶ ἐπίχαριν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ πλεῖστον χωρῆς- 
σαι κλέος αὐτῆς, φοιτᾶν τε μνηστῆρας οὐ μόνον 

ἀπ᾽ αὐτῆς Θράκης, ἀλλὰ καὶ ἔτι πρόσωθέν τινᾶς, 
ἀπό τε Ἰλλυρίδος καὶ τῶν ἐπὶ Τανάϊδος 
ποταμοῦ κατῳκημένων" 2. τὸν δὲ Σίθωνα πρῶτον 

μὲν κελεύειν τοὺς ἀφικνουμένους μνηστῆρας πρὸς 
μάχην ἰέναι τὴν κόρην ἔχοντα, εἰ δὲ ἡ ἥττων φανείη, 

τεθνάναι, τούτῳ τε τῷ τρόπῳ πάνυ συχνοὺς 

ἀνῃρήκει. ὃ. μετὰ δέ, ὡς αὐτόν τε ἡ πλείων 

1: ΠῚ 6 δνϑθηΐβ οὗ {1μ6 Ἰἰαβδῦ ρᾶνγῦ οἵ ὑμ185 βῦουυ ἃγ8 γϑίθυγϑα ἴο 
ἴῃ ὕνγο ΠΟΥ ΡΌ]Οη5 ΡῈ] 5ηθα Ὀν Ὁ. θυ, 7216 Ογηαειγ8- 
σοδοθιοῃίο υορ, Μαρηεδία αὶ ΜἋαϊαπάγοξβ, Ὁ.  ϑῆᾳφ. ΤΉΏΘΥ ἃΓΘ 
ὕοο ἸΙοηρ ἴο βϑῦ οαῦ πΠδγθ, θαῦ ἃῦθ σϑρυὶηὐθα ἴῃ ὕΠ6 ργοΐδοθ ἴο 
Ιου 515 δαϊυϊοη οἵ ῬΑυΠΘηἶτι8, 

5. ΜΗ. Διογένης. Π6 οογγθούϊοη 15. πιϑᾶθ ἔγοιη ϑύθρῃδηιιβ 
οἵ ῬυΖαμῃύϊιμ. 

8. καί ἰ5 ποῦ ἴῃ ὑπ6 ΜΕ, θαύῦ ννὰβ ΒΡ Ὀ] 164 ὃν Οὐν ΠΥ 5. 

ΠΣ 

ΡΥ ΡΥ ΡΝ 



ἐν ὡ»ἢ "» 

ΤΗΕ 5ΤΟΕΥ ΟΕ ΡΑΙΙΓΕΝΕ 

ἔπεποα Ὀγν πε ἱπμαθϊταηΐβ οὗ {Π6 ἰβἰδηά, γθραϊγεα ἴο 
ἔπε δουηΐυ πϑῶῦ ΕΡΠΘβαβ, ΠΈσῈ ΠῈ οο]οΠ Ξε ἃ ἐτγαοῖ 
οἵ Ἰαπᾶ τυ οἢ Ῥαϊπεα ἐπε πᾶιῖηε οὗ (τες πϑειτη. 0. [1 
ἰ5 ἔυαγέμου το] ἃ οἵ Γδποῖρρα5 παῖ, ὈγῪ τπΠδ δανῖος οὗ 
ἃ ἢ ΟΥ̓ΔΟΪ6, ἢ6 ννὰἃϑ ΟἤΟβῈη ἃ5 ἰεϑθυ Ὀν ἃ οοϊοηυ οὗ 
9Π6 ἴῃ ἴδῃ ' βεηΐ ουὖ ἔτομ ῬΏοταθ Ὀγν Αατηδίι5,32 δ 
παῖ, ἤθη ἢδ ννὰβ Ὀεβιθσίηρ ἃ οἷΐν, Γθποορῆγγε {π6 
ἀδυρηξεν οἵ Μαπαγοϊνίιβ 6}} ἴῃ ἰονα νττἢ Πίτπη, δπα 
Ὀεΐγαγεα ἐπε ἴοννη ἴο ΠΟῪ [αυ ΠοΥ 5. ΘΠ ΘΠ165. 

ΝΙ 

ΤῊΕ ΘΤΟΗΥ ΟΕ ΡΑΙΜΕΝΕ 

γοοι Τἠσασοηθς 5. ἀπε ἰἤε Ῥα]]δηΐδοα οὐ Περοσίρριιο ἢ 

1. ΤῊΕ βἴογγυ 15 ἴοἹα ὑπαὺ 4] 16 πα ννὰβ {πε ἀδιυρηζΐεν οὗ 
ΒΙΊΠοη, Κίησ οἵ ἴπΠε Οἀοχηδπίϊ," πα νγὰβ 50 θδδα α] 
ἃ Πα ΘΠυτηΐϊηρ ὑΠαὺ {πε ἔατης οἵ πεν ννεπΐ ἔδυ Ἀγοδα, 
ἃ Πα 506 νγᾶβ βοιισὴην ἴῃ τηδυγαρο ὈΥ ὑγΟΟΟΥΒ ποῦ ΟἿΪΥ 
ἔγοη ΤὭγασα, Ὀαΐ ἔγουη 50}}} τηοσα αἰβίαπὶ ρᾶγΐβ, 50 ἢ 
ἃ5 ἔγοτη ΠΙντῖα ἀπαὰ ῃΠοβῈ ψνηο ᾿νε οὐ ἔμ6 θδηκβ οἵ 
ἐπε γίνε Ταπαὶβ. 2. Αὐ ἤνϑὶ 5:10 ΟΠ] εησοα 4]} 
ὙΠῸ οδτη6 ἴο νγοο Πεὺ ἴο ἤσῃηὐ τ} Πΐτα ον ἔῃ στ], 
ἢ πε ρεμαὶῖν οἵ ἀδαΐῃ ἴῃ οαβε οἵ ἀεξεαῦ, ἀπά ἴῃ 
{Π|15 τηαῖίου οαβεα {ΠηςῸ ἀδϑισαοίϊίζοη οὗ ἃ σοηβίἀεγα]α 
Πυσηθεῦ. 9. Βυΐ Ἰαΐθυ ου, ἤδη ἢϊβ νἱὶρουγ θερδὴ ἴο 

1 Α γοιηθᾶν ἔου ονεῖ-ρορυϊαύϊοη. ΟἿ τηδη 1Π ἤθη νγἂϑ βθῃῦ 
οαὖῦ ἴο ἔουπα ἃ ΟΟΙΟΩΥ δἰβθύγῃθυθ. 

5 Τὴ6 μυβθαπα οὗ {Π6 ἕδπηοιβ ΑἸοθβί]β. 
3. Αἢ ΘΔΕΙΥ ἸΟΡΟΣΥΔΡΠΘΥ 8 ηα συϑιηπηαῦῖδη. ΤῊ]Β ΒΌΟΡΥ ΠΊΔΥ 

γγ6}} οοτὴθ ἴγσοην [Π6 Μακεδονικά γγ8 ΚΟΥ Πἰπὶ 0 πᾶν8 νυ υΐθῃ. 
4 Οὐ Μβρουθϑγπδ, ῬγΟΌΔΌΪν ἴῃ {Π6 ὑπὶγα οθηῦασν Β.0. ΕὉΓ 

ἃ ἴᾺ}] αἰβοιιββίοη οὗ 15 ὑγουκ ἀπ ἀαΐθ 566 Ῥϑα]ν- Υ ἴββοννα, 8.0. 
5.ΑᾺ Ῥθορὶθ ᾿ἰνίηρ οἢ ὕῃθ8 Ἰονγϑὺ  σγ Οἢ ἴῃ ΠΟΥ -Θαβύθυῃ 

Μδορβάοηϊϑ. 
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ἰσχὺς ἐπιλελοίπει, ἔγνωστό τε αὐτῷ τὴν κόρην 
ἁρμόσασθαι, δύο μνηστῆρας ἀφιγμένους, Δρύαντά 
τε καὶ Κλεῖτον, ἐκέλευεν, ἄθλου προκειμένου τῆς 
κόρης, ἀλλήλοις διαμάχεσθαι" καὶ τὸν μὲν 
τεθνάναι, τὸν δὲ περιγενόμενον τήν τε βασιλείαν 
καὶ τὴν παῖδα ἔχειν. 4, τῆς δὲ ἀφωρισμένης 
ἡμέρας παρούσης, ἡ ἸΠαλλήνη (ἔτυχε γὰρ ἐρῶσα 
τοῦ Κλείτου) πάνυ ὀρρώδει περὶ αὐτοῦ' καὶ 
σημῆναι μὲν οὐκ ἐτόλμα. τινὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτήν, 
δάκρυα δὲ πολλὰ κατεχεῖτο τῶν παρειῶν αὐτῆς, 
ἕως ὅτε τροφεὺς αὐτῆς πρεσβύτης ἀναπυνθανό- 
μενος καὶ ἐπιγνοὺς τὸ πάθος, τῇ μὲν "θαρρεῖν 
παρεκελεύσατο, ὡς ἢ βούλεται, ταύτῃ τοῦ ,πράγ- 
ματος ὡρήσοντος. αὐτὸς δὲ κρύφα ὑπέρχεται 
τὸν ἡνίοχον τοῦ Δρύαντος, καὶ αὐτῷ χρυσὸν 
πολὺν ὁμολογήσας πείθει διὰ τῶν ἁρματηγῶν 
τροχῶν μὴ διεῖναι τὰς περόνας. ὅ. ἔνθα δὴ ὡς ἐς 
μάχην ἐξήεσαν καὶ ἤλαυνεν ὁ ,Δρύας ἐπὶ τὸν 
Κλεῖτον, καὶ οἱ τροχοὶ περιερρύησαν αὐτῷ τῶν 
ἁρμάτων, καὶ οὕτως πεσόντα αὐτὸν ἐπιδραμὼν, ὁ 
Κλεῖτος ἀναιρεῖ. Ὁ, αἰσθόμενος δὲ ὁ Σίθων τόν 
τε ἔρωτα καὶ τὴν ἐπιβουλὴν τῆς θυγατρός, μάλα 
μεγάλην πυρὰν νήσας καὶ ἐπιθεὶς τὸν Δρύαντα, 
οἷός τε ἦν! ἐπισφάζειν καὶ τὴν Παλλήνην. 
φαντάσματος δὲ θείου γενομένου καὶ ἐξαπιναίως 
ὕδατος ἐξ οὐρανοῦ πολλοῦ καταρραγέντος, 
μετέγνω τε καὶ γάμοις ἀρεσάμενος τὸν “παρόντα 
Θρᾳκῶν ὅμιλον, ἐφίησι τῷ Κλείτῳ τὴν κόρην 
ἄγεσθαι. 

1 ΤῊΘ βγβῦ μπᾶ οὗ ὑπ ΜΩϑ. μιᾶβ βομῃῃθυμίηρ 1κ6 οἰστεοσιν 
ἐπισφάξειν. ΤῊΘ γϑδαϊηρ ρίνθῃ, ψ Πο 18 ἄπ ἰο Μαρϊηϊ, 
566Π15 ὕπ8 5βἰπρ]οϑῦ οογγθοίϊοι, θαῦ {ποῦ πᾶν ὈΘΘῊ βθνθυδὶ 
ΟὔΠΘΥ ῬΤΟΡΟΒᾺ]Β ἴον Θηθηϊηρ {π6 ὑθχύ. 
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[αι] Πΐτα, ἢ γα] 5δα παῦ ἢ6 τητιϑὺ ἤπα ἤδὺ ἃ Ὠυβθαηά, 
ὉΠ ΨΠΘη ὕννο βαϊζουβ σᾶτηθ, γγὰβ ἀπα ΟἸζι5, ΠΕ - 
ΔὐΥδηροα ὑπαΐ παν 5ῃου]α ἤσῃῦ μα δποΐμει ψἱτἢ 
186 οἹἿΣ] ἃ5 {6 ρυῖζε οἵ νἱοΐουν ; ὑπΠ6 νΔῃηα5η6α νγὰ5 
ἴο Ὀ6 ΚιΠ16α, νν 116 ἐπα ϑασνίνου νὰ ἴο ἢᾶνο θοΐῃ ἢεΥ 
ἃ ηα ἔπ6 Κίηρβηρ. 4. ὕεη {πὸ ἀδν ἂρροϊηΐεα ἴον 
Π6 Ὀαύε!α αὐτῖνεα, ΡΆ]Π 6 η6 (ν ἢο Πα [Ἀ]Π16 πὶ ἀθαρὶν ἴῃ 
Ιονθ νυ) ΟἸτ 5) νγὰβ [αυυ]]ν αἴγαϊα [ῸΣ ἢΐτη : 586 
ἀδγδα ποῖ {61} ννῃδὺ 5Π6 ἔε]}Ὁ ἴο Δηγ οἵ ΠῈῚ ΘΟΙΡΔΠΙΟΗΒ, 
θὰ ἔδαῦβ οοιγβοα ἀονῃ ἃπα ον ΟΥ̓ΟΙ ΠΟΙ οἤθ εκ 
ἀπ} Ποὺ οἱ ταΐον 1 τε] βεα {πὸ ϑἴαΐϊε οἵ δαδαϊγβ, ἀπα, 
αὐτου μῈ Παα Ὀεβοουηδ ἀννᾶγα οἵ εν ρϑβϑϑίοῃ, ἐποουσασθα 
Ποὺ ἴο θὲ οἵ οοοα οἴδθοὺ, ἃ5. 811] ννοι]α οομχα ἃθοιΐ 
δοοογαϊηρ ἴο δῖ αεβϑίνεβ  ἃπα ἢῈ ψεηΐ οἵ δμὰ 
ΒΟΥ πα 6 οΠαγιοί-αὐῖνεν οἵ ῦγαβ, ἱπα πποῖηρ ΠΊΠ, 
Ὀγ {πὰ ῥγοχηΐϊβε οἵ ἃ ἤδᾶνυ θγῖθε, ἴο Ιδανα ἀπάομπα {πα 
Ρἰπ5 οἵ Πῖ5 ομαυϊοῦ-νν μ6 615. ὅ. [ἢ ἀπε οουγβα ὑΠ6 ΘΟΠ- 
μβαϊαηῦβ οαπια οὖ ἰο ἢσῃΐ: 1γγὰ5 Θπαγραα (Ἰτπ5, θαΐ 
{π6 νι 66]5 οἵ ἢἰ5. ἐπαυϊοῦ οαπηε οἴ, πα ΟἸττς. τη 
ὍΡΟΙ ἢΐτη ἃ5 6 [6]}}] ἀπά ρμαὺ ἃἂῃ ἐπα ἴο ἢϊη. 6. 
5: ΎΠοη οαπηα ἴο πον οἵ Πὶ5 ἀδυσοτ᾽5 ἰονα ἀπα οἵ 
1Π6 5ἰγαΐασθιη ὑπὰῦ Πα θδθθη εἰρ]ογεα ; πᾶ ἢ6 
οοπβίγαοίθα ἃ ἢπρα ᾿υγα, ἃπα, βεύξπ {ΠςῈ οᾶν οἵ 
Πυγὰβ Ὁροπη ᾿ΐ, ρΡΙΌροβΘα ἴο 5]1αΥ δ] πὲ αὖ {Π6 βϑιὴδ 
ἔππ6 3; θα ἃ Πδανθη-βεηῦ ΡΙΟαΙΡῪ οσουγεα, ἃ {τε- 

᾿τησπάοιιβ 5ῃονεν Ὀυγβῦϊηρ σα Δ θην ἔγομι ὑπ 5ΚΥ, 50 
ὑπαῦ Πα αἰζεγεα ἢϊβ. ἰηϊθηίίοη δηά, ἀδοϊαϊηρ ἴο σῖνε 
Ρἰδαβασα ὈῪ πε οα]εγαϊίοη οἵ ἃ τηδυγασε ἴο {ῃ6 
στθαῦ Θοποοῦγβα οἵ Γγδοίδη5 0 ὑνεῦα ὕΠεγ6, Ἁ]]ονν δα 
ΟἸττα5 ἴο ἕο {πε οἷν] ἴο να. 

1 ΤΑύογαν, ἃ π|816 ἢπιγ86. οὐ Νν εἱρ8}}}5 Οἰοοραίγα (1914), 
Ρ. 104. ν8 πᾶνϑ πο δχδοῦ βαυϊναϊθηῦ ἴῃ ἘΠ Ρ]]5ῃ. 

5 ῬΥΘΒαΏΔΌΪΥ ἃ8 δῃ Οἤδυϊηρ ὅο ὕΠ6 8ιδ)άθ οἵ Ὀγγαβ, ἴὸὺῦ 
ὙγΠο56 ἀθαῦῃ ῬδΊ]θημθ δα Ὀθθὴ ΓΘΒΡΟΠΒ1016. 
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ΧΩ: 

ΠΕΡῚ ἹΠΠΑΡΙΝΟΥ 

Ἵστορεϊ Φανίας ὃ ᾿Ἐρέσιος 

5 Ν δ, 11 ’ὔ Ἂν Ι. Ἔν δὲ τῇ ᾿Ιταλῇ Ηρακλείᾳ παιδὸς διαφόρου 
Ἀ »ὕ ς “ 5 2 [οἱ δ" “ 4 τὴν ὄψιν (Ἱππαρῖνος ἣν αὐτῷ ὄνομα) τῶν πάνυ 

“ ᾽ , » ἃ , 

δοκίμων, ᾿Αντιλέων ἠράσθη: ὃς πολλὰ μηχανώ- 
μενος οὐδαμῇ δυνατὸς ἣν αὐτὸν ἁρμόσασθαι, περὶ 
δὲ γυμνάσια διατρίβοντι πολλὰ τῷ παιδὶ προσ- ὙΠ Ρ̓ ι ρ 

7 κ , “ ’ » [2 

ρυεὶς ἔφη τοσοῦτον αὐτοῦ πόθον ἔχειν, ὥστε 
Ψ ῇ Ἃ “Ὁ 1 Ν “ Ἃ 7 

πάντα πόνον ἂν τλῆναι, καὶ ὁ τι ἂν κελεῦοι 
ὃ Ν » Ἄ «ς “ θ 9] ς δὲ ", 

μηδενὸὸξ αὐτὸνξ ἁμαρτήσεσθαι. 2. ὁ δὲ ἄρα 
ι , Ις “ 

κατειρωνευόμενος προσέταξεν αὐτῷ, ἀπὸ τινος 
ἐρυμνοῦ χωρίου, ὃ μάλιστα ἐφρουρεῖτο ὑπὸ τοῦ 

“Ὁ ς “Ὁ 

τῶν Ἡρακλεωτῶν τυράννου, τὸν κώδωνα κατακο- 
Ἁ ᾿ὰ Ἃ, μίσαι, πειθόμενος μὴ ἄν ποτε τελέσειν αὐτὸν 

, Ἄ, μ ᾽ , αἱ Ν Υ 

τόνδε τὸν ἄθλον. ᾿Αντιλέων δὲ κρύφα τὸ φρούριον 
Χ “ , 

ὑπελθὼν καὶ λοχήσας τὸν φύλακα τοῦ κώδωνος 
εἶ 

κατακαίνει: καὶ ἐπειδὴ ἀφίκετο πρὸς τὸ μειράκιον 
΄ ᾿ς ἀ - . 7 

ἐπιτελέσας τὴν ὑπόσχεσιν, ἐν πολλῇ αὐτῷ εὐνοίᾳ 
“ , ἐγένετο, καὶ ἐκ τοῦδε μάλιστα ἀλλήλους ἐφίλουν. 

ξ ε “ 4 “ 5. ἐπεὶ δὲ ὁ τύραννος τῆς ὥρας ἐγλίχετο τοῦ 
Ν Χ ΦΥ͂ ᾿' ϑι τ ον , Μ παιδὸς καὶ οἷός τε ἣν αὐτὸν βίᾳ ἄγεσθαι, δυσανα- 

- , 

σχετήσας ὁ ᾿Αντιλέων ἐκείνῳ μὲν παρεκελεύσατο 
Ν ᾽ , ὃ ΄ Ν ψνΝ δὲ Μ θ μὴ ἀντιλέγοντα κινδυνεύειν, αὐτὸς δὲ οἴκοθεν 

1 ΜΙ ΠΘἸς θ᾽ 5 οογγθούϊοη ἔου ὑπ Μ 8, ἀνατλῆναι. 
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ΤΗΕ ΘΒΤΟΕΥ ΟΕ ΗΙΡΡΑΒΙΝΌΘΒ 

ΝΠ 

ΤῊ 5ΤΟΗΥ ΟΕ ΗΙΡΡΔΗΙΝῸΒ 

ἔγοηι Ῥἠαπῖας 1 0 Εγοδι 3 

1. ἵν {πε [{ὰ]ϊδη οἷν οἵ Ηδύϑοῖθα ὑπεγα ᾿ἰνεα ἃ μον 
οἵ δι ραϑϑίηρ θοδαίν.--- ΗἸΡΡΑΥΠι5 νναὰ5 15 ΠΆ.η6 -- 416} 
οὗ ποῦ ]ε ραγεπῖαρε. Η:ρρατγίπιβ νγὰβ συϑαῦ θε]ονϑα 
ὈγΥ οπθ Απύ!θομ, πο ἐγθα δνουν τηθδη5 δα σου] 
ΠΟΡΕΙ σεῦ πη ἴοὸ Ιοοκ Κίπαϊν πρὸρ ἢΐμη. Ηδ ννὰϑ 
αἰνναγ 5 Ὀν ὑΠε ἰδ 65 5146 ἴῃ ὑπ6 ννυθβυ!!ηρ- 56 Π 0015, ΔΠ6 
δ βαἱα ἐμαὶ πθ Ἰονεα ἢΐπη 50 ἀδαυὶν ἐμαὺ ἢ6 ψου]Ἱὰ 
πηάετίακε δὴν ἰΔθΟῸΣ ἴον Ὠΐτη, δπα 1 ἢῈ οαγεα ἴο 
σἷνα τη Δ ΠΥ ΘΟΙΏΤ8Πη6, ἢ6 5Που]α ποὺ οοτηα βῃοχΐ 
οἵ 105 ΓἸΠΙπθτὐ ἴῃ {Πε6 5] ο᾽τοϑὲ ἄεοτθο. 2. ΗἸρΡΡρδυϊηα8, 
ποῦ ἰηξεπαϊηρ' ΠῚ ογ5 ἴο 06. [Κα βϑυοιβὶν, 846 
Ἰΐγη Ὀγηρ ἀνγὰν ὑῃ6 Ὀ6]] [ΠϊῸΠῚ ἃ 5ἰτΟΠρ-ΤΌΟΤ ΟΥ̓́ΘῚ 
γν 10} ἃ γε Ὺ οἷοβα στιαγαὰ νὰ Καρὺ Ὀγν {πε ὑγγδηΐ οἵ 
Ηευδοῖθὰ, πὰ ο᾽ ηἷηρ' ἐΠαὺ ΑΘ οὴ νου] πονοῦν 6 406 
ἴο Ρευουτη ὑπ15 ἰα5κ. Βαϊ Απε]θομ ρυῖνην δηΐογθα 
ἐπα οδϑί!α, 5. ΡΥ. 156 4 ἀπα ΚΙΠ]εα της ψνάτάδι, ἀπα ἔῃ 6 
ταϊαγ πα ἴο {π6 θοὸν αἴξευ Γ] Πρ’ Π]5 θΘ οὶ. ΤῊϊς 
ταϊθοα ἢΐπὶ σγοαῖϊν ἴῃ ἢἷ5. αἰεοίίομβ, ἀπαὰ το {παῖ 
τη ἔουννασα παν ᾿ἰνοα ἰὴ ἴπ6 οἱοβοδῦ θοπᾶβ οἵ 
πχαΐια] ἰονθ. 3. [αἴϑὺ οα ὑπ ὑγναπΐ Πἰμ56 1} ννὰς 
ϑουθαῖῦν ϑίσιοκ Ὀγ {πὸ θον 5 θδδαῦν, μα βθουηθδα ΠΚοὶν 
ἴο ἰακε Πίτη ὃν ἔογσοα. Αὖ {π|8 Απθ]θοη ννὰβ συϑαῦν 
εητασοᾶ; Π6 υτροα Ηἰρραιπιβ ποῦ ἴο ἐμ ἀδηρ ον ἢϊς 
᾿πῆδ Ὀν ἃ γεῦιβα], ἀπα {Π θη, ννδϊοῃϊηρ ἔου {Π6 τηοχηθηΐ 
πο πη {πὸ ὑνγαπὶ ννὰβ ᾿θανῖπρ 5. Ῥά]α 6, ΡΥ Πρ ΠΡΟΣ 

ΤΑ Ῥεγϊραίοίϊο ῬἈ]]ΟΒΟΡ ΠΟΥ, ῬΟΡΠᾶΡ5. ἃ ρῈΡ1] οὗ Αὐδίοι]ο. 
Αὐποηδοιιβ (6115 τ ὑπαῦ 6 νυγοΐθ ἃ ὈΟΟΚ οἱ ““ἤονν ὑυγϑηΐδ 
τηϑύ ὑπ: Θπ615,᾽ ἔγοπι ν ΠΊΟἢ ὑΠ15 βίογν 15 ἀου 016 55 δ κ θη. 

ΤΗη [,65Ρ0οβ. ] 
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Σ᾽ ῇ ἣν 4 Χ }] -» ε 

ἐξιόντα τὸν τύραννον προσδραμὼν ἀνεῖλεν" 4. καὶ 
“ ὃ ΄ ΄ “ Ν ἢ "7 }] Ἂ τοῦτο δράσας δρόμῳ ἵετο καὶ διέφυγεν ἄν, εἰ μὴ 

’ “ 3 Ν 3 ͵ 

προβάτοις συνδεδεμένοις ἀμφιπεσὼν ἐχειρώθη. 

διὸ τῆς πόλεως εἰς τἀρχαῖον ἀποκαταστάσης, 
ΕῚ “ ΟΥ̓ - 6 ᾿' Φ 

ἀμφοτέροις παρὰ τοῖς Ἡρακλεώταις ἐτέθησαν 
ΣΝ. 4 -" Ν Ι͂ 5 , Ψ 3 ,, εἰκόνες χαλκαῖ, καὶ νόμος ἐγράφη, μηδένα ἐλαύ- 

νειν τοῦ λοιποῦ πρόβατα συνδεδεμένα. 

Η’ 

ΠΕΡῚ ἘΡΙΠΊΠΙΣ 

« .α59 , ε Ν 3 δι: “ ι ΄ 
Ἱστορεῖ ᾿Αριστόδημος ὁ Νυσαεὺς ἐν α΄ Ἱστοριῶν περὶ τού- 

Ν ωὲ Ἀγ: Ὁ οὖ « ΄ὔ Ὅς Ἂς ν 1 ΄ 
των, πλὴν ὅτι τὰ ὀνόματα ὑπαλλάττει, ἀντὶ Ἡρίππης 
καλῶν Εὐθυμίαν, τὸν δὲ βάρβαρον Κανάραν 

“ 

1. Ὅτε δὲ οἱ Γαλάται κατέδραμον τὴν ᾿Ιωνίαν 
, καὶ τὰς πόλεις ἐπόρθουν, ἐν Μιλήτῳ Θεσμο- 

φορίων ὄντων καὶ συνηθροισμένων γυναικῶν ἐν τῷ 
“Ὁ ““ ΄ ἱερῷ ὃ βραχὺ τῆς πόλεως ἀπέχει, ἀποσπασθέν τι 

μέρος τοῦ βαρβαρικοῦ διῆλθεν εἰς τὴν Μιλησίαν 
΄ς“ οἵ “Ὁ 

καὶ ἐξαπιναίως ἐπιδραμὸν ἀνεῖλεν τὰς γυναῖκας. 
Ἔα ΔΑ . ΑΝ ΜΕΥ ων. ἥν: 2“. Ψ 2, ἔνθα δὴ τὰς μὲν ἐρρύσαντο, πολὺ ἀργύριον τε 

1 ΤῊ ψ ΠοΪδ βοῦν 18. ἃ οἴοβθθ ρᾶγ8}161 ὕο ἰπιᾶῦ οἵ ὑπε δοπᾶ οἵ 
Ῥιβιϑύγθα σὰ] ἴθ ΑὉΠ6η5 Ὀγουρῃῦ ἀροιῦ Ὀν Ηδιτηοαϊαβ ἀπ 
Αὐὶἱδυορίίοη. 

3.Α ργδιηηηαῦδη 8η4 ὙΠ θίου! οδη, γηῸ ῥϑία ἃ ν]βὶῦ οὗ βοπηθ 
Ἰδηρῦῃ ο Βοπιο, πᾶ αἰδᾶ ἀρουὺ δ0-40 Β.ῸΘ. Τῇ {1016 σίνϑη. 
σ Ηἰβ γοῦὶς Ὀν Ῥαυυπϑηΐτδβ (ἱστοριαὶ περὶ τοὐτων) 15 ΤΩ ὈϊρΊΙΟΙΙΕ : 
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ὍΝ Ὁ ΎΥ 

“μεν 

ΤΗΒ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ΗΕΒΙΡΡΕ 

Ηΐπι ἀπ Κἰ]]εα πίη. 4. Α5 βοοὴ 85 ἢθ ἢδα ἄοπϑ {πὸ 
ἄεεα, πε ἢξα, γτυπηΐπρ ; ἃπαὰ Πα νοι Πᾶνα τηϑαςα 
ϑοοράᾶ Πἰ5 Ἔβοᾶρε 1 με μαᾶ ποὺ 8116 ἰπΐο {ΠῈ πιά βὺ οἵ 
ἃ. ἥοοῖκ οἵ 5ῆεερ {ἰεα τορείμεσ, πα 50 θθθη οδιρηΐ δπὰ 
Κη]εα. ὙΥΉδα {πε οἷΐν τεραϊπηδα ἰΐβ ἀποϊεηῦ οοηϑβεϊζα- 
το, ἔπε ρεορὶε οἵ Ηδυδοῖθα 5εῦ πΡ ὈΓΟΠ ΖΕ βἰαΐιθβ ἴο 
Βοΐῃ οὗ {πθη},; ἀπ ἃ ἰᾶνν ννγὰβ ρᾶβϑϑεα ὑπαΐ ἴπ {πὐιγα 
ΠῸ ΟὁΠ6 5Ποι]α αἀτῖνε 5Π6ερ {ἰεα τορεῖμεσ. 

ΨΠΠ 

ΤῊΕ ΤΟΕΥ ΟΕ ΗΈΕΕΙΡΡΕ 

Εγοηι ἐἤθ Κυγδὶ δοοῖ;: οΓἹ ἐΐθ ϑιογὶεβ οὐ “νγἱδίοάθηιιδ 3 οἢ 
Ν δα: διέ ἠἀδ ἐμπδγδ αἰέεγ5 ἐΐε παηιθδ, οαἰϊπσ ἐδα 
᾽ϑογιαη Ἐπί ῳνιῖα ἐπδίοαιϊ ὁ Πογῖρρε, απὰὶ σίυϊπρ ἐπε 
ῥαγδαγίαη ἐἦδ παηιο Γ᾽ (ἰ(αυαγας 8 

1. Ῥυκινα {πε ἱπνδβίοη οἵ [οπία Ὀν {πε ὅδια]5 ξ δηὰ 
ὑπῃ6 ἀεναβίαϊίουη Ὀν ἔπεπὶ οὗ ἰῃε [Ιοπίδη οἰζίεβ, τἢ 
Βαρρεπεα {ῃδὺ ου οὴδ οσοδβίοῃ αὖ Μιϊθίαβ, ἐπε ἔδβαβί 
οὔ τῆς ΤΠαβιηορῃοΥα ὃ νγὰβ ἰακίησ Ρ]δοθ, δπᾶα {ῃε 
νγοτηδη οὗ {Πς οἷν τεσ οοηρταραϊαβα ἴῃ {πΠ6 ζει ρ]6 ἃ 
1} 16 γᾶν ουἰδῖάςε {Π6 ἴονγῃ. Ὶἀὖὐ ὑπαῦ {πη ἃ ραῖξ οἵ 
ἴῃς Ὀδυθαγίδη ιν Πδα ὈαοοπΊα βερδιαῖεα ἔοι {6 
τηδίη Ὀοᾶγν «πᾶ δά επἰθγεα {πῸ ἰδυγϊΐουυν οἵ Μ|ηεΐαβ : 
δηα ἔπεσε, ὈΥ ἃ βδυδάδῃ ταϊά, ἰδ οαγυ δα οἵ ἐπε υνομηεῃ. 
2. ϑοιηθ οὗ π8πηὶ ψγνεῖξ ὑϑηβοιηθα ἴον ἰαύρα βιτη5 οὗ 

Ῥαὺ 1 ΔΡΡοᾶνβ ὑπαῦὺ 6 τηυδῦ πᾶνα οοἸ]θοίθα ἃ βϑυύϊθβ οὗ ἰονϑ- 
βίου! θβ ποῦ ΠΠΠ1Κ6 ὑποβα οἵ Ῥδυ θη ϊτιϑ᾽ ΟἼΗ. 

8. ΠῊΪ5 τηδὺ Ὀ6 ἃ σϑηίθ μδῖηθ. Τὴ δνασθβ 66 ἃ Ῥ60016 
οὗ (811[Ὃ ΝΥ ΟΠ βἴ8. 4 Αρουῦΐ 8.6. 27. 

5.ΑᾺ ζοβίϊνϑὶ, οδἱθυσαύθα ΟΣ ὑγοπΊθη, ἴπ ΠΟΠΟᾺΓ οὗ Τουπείευ 
δ ηαἃ ῬΓΟΞΟΥΡΙΠΘ. 
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ΤΗἙΕ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΘ 

καὶ χρυσίον ἀντιδόντες, τινὲς δέ, τῶν βαρβάρων 
αὐταῖς οἰκειωθέντων, ἀπήχθησαν, ἐν δὲ αὐταῖς 
καὶ Ἡρίππη, γυνὴ ἡ Ἐάνθου, ἀνδρὸς ἐν Μιλήτῳ 
πάνυ δοκίμου γένους τε τοῦ πρώτου, παιδίον 
ἀπολιποῦσα διετές. 

ῶ. Ταύτης πολὺν πόθον ἔ ἔχων ὁ Ξάνθος ἐξηργυρί- 

σατο μέρος τῶν ὑπαῤγμάτων, καὶ κατασκευασά- 
μενος χρυσοῦς δισχιλίους τὸ μὲν πρῶτον εἰς 
᾿Ιταλίαν ἐπεραιώθη: ἐντεῦθεν δὲ ὑπὸ ἰδιοξένων 
τινῶν κομιζόμενος εἰς Μασσαλίαν ἀφικνεῖται 
κἀκεῖθεν εἰς τὴν Κελτικήν' 4, καὶ προσελθὼν τῇ 
οἰκίᾳ, ἔνθα αὐτοῦ συνῆν ἡ γυνὴ ἀνδρὶ τῶν μάλιστα 
παρὰ Κελτοῖς δοξαζομένων, ὑποδοχῆς ἐδεῖτο 
τυχεῖν. τῶν δὲ διὰ φιλοξενίαν ἑτοίμως αὐτὸν 
ὑποδεξαμένων, εἰσελθὼν ὁρᾷ τὴν γυναῖκα, καὶ 
αὐτὸν ἐκείνη τὼ χεῖρε ἀμφιβαλοῦσα μάλα 
φιλοφρόνως προσηγάγετο. ῦ. παραχρῆμα δὲ τοῦ 
Κελτοῦ παραγενομένου, διεξῆλθεν αὐτῷ τήν τε 
ἄλην τἀνδρὸς ἡ Ἡρίππη, καὶ ὡς αὐτῆς ἕνεκα “ 
ἥκοι λύτρα καταθησόμενος" ὁ δὲ ἠγάσθη τῆς 
ψυχῆς τὸν Ἐάνθον, καὶ αὐτίκα συνουσίαν ποιη- 
σάμενος τῶν μάλιστα προσηκόντων, ἐξένιξεν 
αὐτόν' παρατείνοντος δὲ τοῦ πότου, τὴν γυναῖκα 
συγκατακλίνει αὐτῷ καὶ δι ἑρμηνέως ἐπυνθάνετο, 
πηλίκην οὐσίαν εἴη κεκτημένος. τὴν σύμπασαν' 
τοῦ δὲ εἰς ἀριθμὸν χιλίων χρυσῶν φήσαντος, ὁ 
βάρβαρος εἰς τέσσαρα μέρη κατανέμειν αὐτὸν 
ἐκέλευε, καὶ τὰ μὲν τρία ὑπεξαιρεῖσθαι αὑτῷ, 
γυναικί, παιδίῳ, τὸ δὲ τέταρτον ἀπολείπειν 
ἄποινα τῆς γυναικός. 

ΤᾺ οογγθούϊοη Ὀν Ῥάᾶββον ἔγοην ὑπ ΜΕ, χιλίους. 
5. ΤῊ ΜΚ, 85 καὶ ἥκοι. ΤῊΘ οπηϊβδίοη τνὰβ ργοροβϑῖ ὃν Βαβί. 
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ΤῊΒ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ΗΒΒΙΡΡΕ 

ΒΝ ΟῚ πα σο]ά, Ραῦ ποῖα ψνεῦα οὐμϑὺβ ἴο ψῃοτη {πα 
θυ απ Ὀδοδυὴθ οἰοβεὶν αἰΐδοπεα, δηα ὑμ686 ἡγε 
ΟΔΥΤΙΘα ἄννὰν : δηοηρ ὑΠ6 56 Ἰαϊίαυ τνὰ8 οπα Ηερρε, 
ὑῃς νἱΐε οἵ Χαηΐῃιιβ, ἃ τηδη οἵ Πρ τεραΐε δμα οἵ 
ΠΟΡ]6 θἱν ἢ διποηρ ὑπΠ6 τηθη οἵ Μηδῖιβ, πα 5Π6 εἴ 
ὈεΠ πα Ποὺ ἃ οὨ]]ἃ ἔννο γϑαῦβ οἱ. 

9. Χαηΐπιβ ἔα] ΠΟΥ ἰο85 50 ἀβερὶν ὑπὰῦ πα τυγηδά ἃ 
Ρᾶτὲ οἵ Πῖβ θεβϑὺ ροββεββίοῃβ ἰηἴο ΤΌΠΟΥ 8Δη6, ἔπι 566 
ν ἢ ὕννο ὑπουβαπα ρίθοθβ οἵ ρο]α, ἢγϑι ογοββεα ἴο [{ὰ]ν: 
6 νγᾶβ ὕπϑγε υυπουβα Ὀγ ρυΐϊναῖα ἔτ επα5 πα ννεηῦ οἢ 
ἴο Μδυβεῖ]]65, ἀπα ἔμεποα ἰηΐο ὑπ 6 σουπένυ οὐ ἐπε (Ὁ ε]68: 
(4) «πᾶ ἤπα!ν, γϑδομϊηο ὑπΠ6 Πουθθ ΠΘ’Ὲ Ηετῖρρε 
Ἰϊνεα δ5 ὑπῸ υνυἱἕα οἵ οπὲ οἵ {πε οῃϊθῖ τηθῃ οἵ {παῖ 
ηδίϊοῃ, ἢ6 ἀϑκεα ἴο "ὲ ἴδκεη ἰη. ὍΠῸ (ε]ῖς γϑοοῖνοα 
Πίπη νι ὑπὸ υἱτηοδὺ Ποβρ τα} ν : οὴ. δηξευηρ {ΠῸ 
Ποῦυβα 6 8ᾶὰνν Πὶβ ψ]ἴδ, ΔπΠα 506, ἢϊηρὶπρ ΠΟΙ ΔΙῚ 

δοουΐὺ Πἰθ πΘοῖκ, ννε]σουηθα Ὠΐτη νυ 411 ὅῃ6 τδγκ5 οἱ 

αἰξδούίοη. ὅ. Ιπητηδαϊαΐεὶν ὑπὸ (ε]ῖ ἀρρεατεά, Ηετῖρρε 
γα]αϊεα ἴο Πΐτη Ποὺ Πυθα Πα᾽ 5 Ἰουσπουίηρβ, Δπ4 πον ΠΕ 
Βα οουηα ἴο Ρᾶγ ἃ ἡϑῆβοιη ἴου Πθὺ. Ηδ νν88 ἀε]σῃξοα 
αὖ π6 ἀενοίίοη οἵ Χαηύΐπιβ, ἃπΠ4, οδ]Π]Π ηρ ἐορεῖῃου 

ἢ ποαγϑϑὺ γ᾽ αυϊοηβ ἴο ἃ Ὀαπαιιεὺ, εηξογξαϊ πε αὶ ΠΪ ΠῚ 
ὙΥΔΙΤΗΪΥ ; ἃπΠα ψηθη παν δα ἀσὰπκ ἄεαρ, μ]δοθά 
15 υνῖἕα Ὀγν ἰδ βίάθ, ἀπα δβκεα ἴτω ἐῃγοιυρ ἀπ ἰη- 
ὑουργαῖευ μον σγοαΐ τὰς 5 ψ ῃοΐα ἔογίιπθ. “1 
δυηοιηἶβ ἴο ἃ ὑπουβαπα Ρΐεθοθβ οὗ σο]α,᾿᾿ Ξαἱᾷ Χαηΐπιι : 
ἃ Πα ἴΠ6 ὈΑυθαγὰη πο Ὀαάς Πίμη αἰνίάε [Ὁ ἰπΐο 
ἔουΣ ράαγβ---οπ6 Θὰ ἢ} ἴῸγ Πἰμη56 1, Πῖ νυ, ἀπα Πἰς 

ΟὨΠΠἃ, δπα ἐπε ἰοὰαγ ἢ} ἴὸ Ὲ Ἰεῖς ἴον. {πΠ6 νοι δ π᾿ 5 
ΓΆΠΒΟΠ]. 

2 τ- 



ΤΗΕΒ ΙΟΥ̓ΕΒ ΒΟΜΛΝΟΕΞ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΞ.. 

« Ἀ - 

6, «Ὡς δὲ ἐς κοῖτον τότε ἀπετράπετο, πολλὰ 
ῇ τα 3 Ἵ 

κατεμέμφετο τὸν Ξάνθον ἡ γυνὴ διὰ τὸ μὴ ἔχοντα 
τοσοῦτο χρυσίον ὑποσχέσθαι τῷ βαρβάρῳ, κινδυ- 

7 

νεύσειν τε αὐτόν, εἰ μὴ ἐμπεδώσειε τὴν ἐπαγγελίαν" 
» - “ -“ “ -" 

Ϊ. τοῦ δὲ φήσαντος ἐν ταῖς κρηπῖσι τῶν παίδων 
ἘΠῚ Ν , ᾿Ξ ν-" Ἀ 

καὶ ἄλλους τινὰς χιλίους χρυσοῦς κεκρύφθαι διὰ 
ἮΝ, Ἁ " ’ 5 ΓΟ ’ 7] 

τὸ μὴ ἐλπίζειν ἐπιεικῆ τινα βάρβαρον καταλή- 
7 Ν - 7 ΄ Ἀ »“ 

ψεσθαι, δεήσειν δὲ πολλῶν λύτρων, ἡ γυνὴ τῇ 
ὑστεραίᾳ τῷ Κελτῷ καταμηνύει τὸ πλῆθος τοῦ 

χρυσοῦ καὶ παρεκελεύετο κτεῖναι τὸν Ἐάνθον, 
- “ Ν »“ 

φάσκουσα πολὺ μᾶλλον αἱρεῖσθαι αὐτὸν τῆς τε 
“Ἢ ἈΝ "- 

πατρίδος καὶ τοῦ παιδίου, τὸν μὲν γὰρ Ξάνθον 
“-“ » Ἁ 

παντάπασιν ἀποστυγεῖν. 8. τῷ δὲ ἄρα οὐ πρὸς 
ς “ Φ Ν , » “ Ν - » ἢ ἡδονῆς ἣν τὰ λεχθέντα' ἐν νῷ δὲ εἶχεν αὐτὴν. 

«ς ͵ 

τίσασθαι. ἐπειδὴ δὲ ὁ ᾿Ἐάνθος ἐσπούδαζεν 
ς Ν 

ἀπιέναι, μάλα φιλοφρόνως προὔπεμπεν ὁ Κελτὸς 
. Ἁ 

ἐπαγόμενος καὶ τὴν Ἡρίππην: ὡς δὲ ἐπὶ τοὺς 
“ -“ -“" Ψ ΕῚ 7 ’ ες 

ὅρους τῆς Κελτῶν χώρας ἀφίκοντο, θυσίαν ὁ 
Α » » 

βάρβαρος ἔφη τελέσαι βούλεσθαι πρὶν αὐτοὺς ἀπ 
5 7 “ Ν - 7 [ ᾿ ἀλλήλων χωρισθῆναι: 9. καὶ κομισθέντος ἱερείου, 
τὴν Ἡρίππην ἐκέλευεν ἀντιλαβέσθαι: τῆς δὲ 

͵7 ΄“ 

κατασχούσης, ὡς καὶ ἄλλοτε σύνηθες αὐτῇ, 
΄- Α Ν 

ἐπανατεινάμενος τὸ ξίφος καθικνεῖται καὶ τὴν 
ἈἉ ᾽ “ » -“ κ»-ὦ ἘΞ ͵ὔ θ 

κεφαλὴν αὐτῆς ἀφαιρεῖ, τῷ τε Ξάνθῳ παρεκε- 
“" , ἣ Ἁ 

λεύετο μὴ δυσφορεῖν, ἐξαγγείλας τὴν ἐπιβουλὴν 
»“ 7 ,ὔ 

αὐτῆς, ἐπέτρεπέ τε τὸ χρυσίον ἅπαν κομίζειν 

αὐτῷ. 
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ἍΝ 

ΤΗΝ Θ5ΘΤΟΒΝΥῪΥ ΟΕ ἩΒΈΙΡΡΕ, 

0. Αἴδευ πὲ δᾶ τεϊγεά ἴο ἢἰβ. σμδιηθεῦ, Η εαῖρρε 
ἀρ ταϊεα Χαπέμα5. νε ποι μεν ΤῸ Ργομπηϊδίπσ {πε 
ὈαΥΡαυῖδη ἐΠ]5 στεδΐ βυτη οἵ τποπαΥ ὑνΒ]οἢ Πα αἸα ποῖ 
ῬΟΒ55655, 8Π64 το] ἢίην ἐπαὺ ες ψουἹᾶ θὲ ἴῃ ἃ ροβίἐϊοη 
οὗ Ἔχύγεμηα Ἰεοραταν ἰΓ Πα αἰα ποῖ ἔᾺ]Η] ᾿ΐβ Ῥγουηΐβε : 
(1) ἴο ψῃοἢ Χαπίμιβ γερ! θα ὑπαὶ ἢς ὄνεη Π8ά 
πο ῖΠοΥ ἐπουβαπά σοϊα ρμίθοθβ νυ ἢ Παα θϑεη πίαά θη 
ἴῃ ἐπε 580165 οἵ ἢ βευναηΐθ Ὀοοΐβ, βεείηρ ἐπαὺ ἢε 
σου] βοαύοεὶν ἤᾶνε πορεα ἴο ἢπα 50 γεαβοηδΌ]α 8 
θαγθαυδη, ἀπ τνουῦὰ ἢᾶνῈ θεὲπ ἰκοὶν ἴο πεεᾶ δ8η 
ἘΠΟΥΤΠΟΙΙΒ ΓΔΠΒΟΠ ἴου Ποσ. πε ποχὺ ἄδν 5ῆ6 νεηΐ 
ἴο πε (δῦ «πα [᾿ἰπΐοιτηθα πίη οὗ ὑῃς δηγοιπὺ οὗ 
τηοπαυ ΜΠ Οἢ Χαηΐμιβ Πα ἴηι Πἰβ ροβββϑβίομ, Δαν βίη 
Πΐτα ἕο ρμυΐ Πίμ ἴο ἀδαίῃ : 5η)6 δα αβδα {ὑπαὺ 516 ρτε- 
ἔεγγεα ἢΐπι, ἐπθ (δῖ, ἔν αὔονε Ὀοΐ ΠΕῚ παίϊνε 
ΘΟ Ὺ ἃ πα ΠΕῚ Οἢ]]4, Δ η4, ἃ5 ἴον. Χαηΐπιιβ, ὑπαῦ 586 
αὐξεῦ]ν ΔΌΠοΥτεα ἢΐπη. ὃ. Ηδὺ ἴαῖα ννὰβ 8 Ὁ ἔΓΟΠῚ 
Ρ]εαβίηρ ἴο πε (εἸῦ, απ ἢε ἀεοϊάςα ἴο ραηίβῃ Ποὺ: 
Δ Πα 50, ἤθη Χαηΐῆι5 ννᾶὰ5 δηχίοιβ ἴο Ὀ6 ροίηρ, Π6 
τηοβὺ δυηϊαὈ]ν Δοοοτηρϑηϊθα ἢΐπὶ ἔοῦ {πε ἢγβὶ ρατὲ οὗ 
Ἠϊβ Ἰοῦσπαυ, ἰακίησ Ηευῖρρε ψ ἢ ἴποπ ; πα ΠΘῈ 
ὑΠῈῪ αὐγνεα αὖ ὑπ ᾿τϊδ οἵ ὑη6 (ὐε] ὑ8᾽ ταυυϊζουυ, μα 
Δη ΠΟΙ ηοοα ἐπαὺ ἢ νη εα ἴο ρευΐουη ἃ βδουϊῆσε 
θεΐογε ὑπαν -ϑεραιαϊθα ἔγομη οπα ἃμποῖμεν. 9. ΤῊς 
νοῦ τνῶᾶβ ὈιΌυρηῦ ὑρΡ, ἃπα ΠῈ ὑᾶάε Ἠειῖρρε 
ΠοΙα ἰδ: 5η6 αἰά 50, ἃ5 5Π6 Πδαᾶά Ῥδϑϑῃ δϑδοοσιβιοιηθα 
ἴο ἄἀο οὔ ργδνίοιιβ οοοδβϑίομβ, δηῃὰ πε ἐπε ἄγαν 
Ὠΐς ϑυγοσαά, βἴγσαοκ τ ἰΐ, απᾶ οὐὐ οἵ ΠΟΥ ἢοϑδᾶ. 
Ης ἔπθὴ δχρ απο ΠδῚ ἐγοδοποῦν ἴο Χαηΐῃαβ, {6]]- 
ἴηρ Πῖπη ποῖ ἴο ἴακε ἴῃ "δα ρα νυν ῃὰὺ Πα δα ἄοπε. 
δηα σαν ἢΐπιὶ 41} {πΠῸ6ὶ τηοπαν ἴο ἰακα αὐγὰν ψ τ ῃ 
ὨΐπΠ]. 



ΤΗἙΒ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΒ 

[ 

ΠΈΡΙ ΠΟΛΎΥΎΚΡΙΤΗΣ 

Ἡ ἱστορία αὕτη ἐλήφθη ἐκ τῆς α' ᾿Ανδρίσκου Ναξιακῶν" 
γράφει περὶ αὐτῆς καὶ Θεόφραστος «ἐν τῷ δ΄ τῶν] 
Πρὸς τοὺς καιρούς 

1. Καθ᾿ ὃν δὲ χρόνον ἐπὶ Ναξίους Μιλήσιοι 
συνέβησαν σὺν ἐπικούροις καὶ τεῖχος πρὸ τῆς 
πόλεως ἐνοικοδομησάμενοι τήν τε χώραν ἔτεμνον 
καὶ καθείρξαντες τοὺς Ναξίους ἐφρούρουν, τότε 
παρθένος ἀπολειφθεῖσα κατά τινα δαίμονα ἐν 
Δηλίῳ ἱερῷ, ὃ πλησίον τῆς πόλεως κεῖται, (Πολυ- 
κρίτη ὄνομα αὐτῇ) τὸν τῶν ᾿Ερυθραίων ἡγεμόνα 
Διόγνητον εἷλεν, ὃς οἰκείαν δύναμιν ἔχων συν- 
εμάχει τοῖς Μιλησίοις. 2. πολλῷ δὲ συνεχόμενος 
πόθῳ διεπέμπετο πρὸς αὐτήν: οὐ γὰρ δή γε 
θεμιτὸν ἦν ἱκέτιν οὖσαν ἐν τῷ ἱερῷ βιάξεσθαι: ἡ 
δὲ ἕως μέν τινος οὐ προσίετο τοὺς παραγινο- 
μένους: ἐπεὶ μέντοι πολὺς ἐνέκειτο, οὐκ ἔφη 
πεισθήσεσθαι αὐτῷ, εἰ μὴ ὀμόσειεν ὑπηρετήσειν 
αὐτῇ ὅ τι ἂν βουληθῆ. 8. ὁ δὲ Διόγνητος, οὐδὲν 
ὑποτοπήσας τοιόνδε, μάλα προθύμως ὥὦμοσεν 
Ἄρτεμιν χαριεῖσθαι αὐτῇ ὅ τι ἂν προαιρῆται" 

1 ΤῊϊ5 τῶν 15 ποὺ ἴῃ ὑπ ΜϑΆ., Ὀὰαῦ ψὰϑ ϑιρρ] 6 “ΌΥ 
Τιοσταπᾶ. 

1 ΠῊς βίουν 15 βοιηθυνῃδὺ αἰ θυ Ο]ν ὑο!α Ὀν ῬΙ]αΐαγοἢ ἴῃ 
Νο, 17 οὗ Πὶ5. ὑγθαῦϊβθ ον ἐπε Κεγέινοβ. 9.0, ἩοΉλε. : 6 γᾶ Κ65 
ῬοΙνουΘ ἃ οἀρύϊνα ἴῃ ὑπὸ παπαᾶβ οὗ Ὀιορπούιϊιβ, ἀπ 516 66- 
οοῖνθα πη, ᾿ηδύθαα οὗ ρϑυϑυδαϊηρ ᾿]η ἤο ὑγθϑόθθυν, ὃν {πὸ 
βύγαύαρθιη οἵ 6 ἰοῶνθβ. Ρ]αύαγο 4150. πηαϊτθα Π)]οσποῦιβ 
{φ]κθὴ Ῥυϊβοηθν Ὀγ μ6 Ναχίδηβ, πα 15 11{ 15 βανϑᾶ ὃν Ροϊγυ- 
ΟΥὕ6᾽ 5. ῬΥΆΨΘΥΒ,. [ὕ 15. ΟΘΑΡ ἔγομῃ 15. ὑθχῦ ὑπῶῦ ὑῇθυθ ὑγο ΓΘ 
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ΤῊΕ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ΡΟΙΥΟΒΙΤΕ 

᾿ ΙΧ 

ΓῊΕ ΤΟΗΥ ΟΕ ΡοιγυσΒΙτε 

δ γοηι ἐδδ Μγεί δοοῖ: ογ΄ ἐλε Ναχίαοα οὐ “παγίδοια 5, πα 
ἐμ δίογῳ ἐ5 αἰδὸ γείαίοιί ὑψ 1 ποορλγαδίνο 5. πὶ ἐἤο Κοιιγίδ 

ὑοοΐ οἹ᾽ ἀϊς ῬοΙῖοα] ΗἸβἴονῪ 

1. Ονοεκ ὑπε πδη οὗ Μ|Ιδῖιβ τάδ ἀη δχρεαϊοη 
αραϊηϑὺ {Ππ6 ΝΑ χίδηβ τ] σἰσοηρ 411165 ; παν θυ} ἃ 
γγᾺ}} γοσπα ὑπαὶν οἰΐν, τανασοα ὑπαδὶν οοπηΐνν, ἃπὰ 
θΙοοκαάθα πεῖ ἴαθί. Βῃ {π6 ργονίάεποε οἵ βοιὴθδ 
906, ἃ τηδίάδη παιηθα Ροϊγοῦῖία παα θδαη εἴ ἴῃ {ῃ6 
ἴδρ]α οὗ {πε 1) ε]αη σοαά 688 Ὁ πθὰν {Π6 οἷζν : δπὰ 
5Π6 οαρίαγεα ὈγΥ Ποὺ Ὀεαπὺν {πε ἰονε οὗ ]ορπεῖι, 
{Π6 Ιδδά θυ οἵ πες Εὐνυῃγαθδηβ, πο νγὰβ Πρ πηρ ἢ 
πε 5146 οἵ ῃς Μι]εθίδηβ αὖ ὑπῸὸ πεδὰ οἵ ἢϊβ8. ονηῃ 
ἔογοαεβ. 2. Οοπϑίγαϊηθα Ὀγ {πΠ6 βίγεπρίῃ οὗἉ Πἰ5 ἀβϑβίνε, 
Π6 Καρὺ βεπαϊηρ' τη 588 ρ9Ὲ5 ἴο Πεὺ (ἴον τ νου ἤᾶνα 
ὈδαῈη ἱπηρίεῖν ἴο τανίϑἢ ΠΟΙ ὈΚΥ ἴογοθ. ἴῃ {π6 νεῖν 
ΒΗΧ71Π6) ; αὖ ἢγϑὺ 58η6 ψου]Ἱα ποὺ ᾿ἰϑῦθη ἴο ἢϊβ δῆνουϑβ, 
Ὀαὺ ννῆθη 516 βᾶνν ἢἷβ ρευβίβίθβῃοε 5Π6 8814 ὑπαὺ 5Π6 
να παν Ὶ οοηβοηῦ Πη]655 Π6 ϑΟΥα ἴο ΔΟΟΘΟΙΡ]15ἢ 
ννηδΐανευ. νν]8ἢ 516 τηϊσηῃῦ δχρῦαβθ. Ὁ. θ᾽ορπαίαβ 
Πα πὸ βϑυβρίοϊοη οἵ ννηδῦ 5316 νγὰβ σοίπρ' ἴο δχϑοῖΐ, 
ὉΠ ΘΑΡΟΥΙΥ δοῦσα Ὁν Αὐΐθμηϊβ ὑπαῦ πα ψοῦ]Ἱὰ 
ΒΘΨΘΓΘΙ νΘΥΒΙΟΠΒ Οὗ {Π6 βύουυ, οὔθ οὗ νυν ]ο) Π6 ΔΒΟΡῚ 65. ἴο 
Αὐ]βύου!θ. 

2. ΤΑΌ16 15 Κπονῃ οὗ Απαγίβουβ θθγοπα {15 γαΐθγθποθ Ηθ 
γᾶ ῬΓΟΌΘΌΪν ἃ Ῥεγιραύθῦϊο ἢ ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ δηά Ὠϊδίογίδη οὗ {Π6 
ὑπῖγα οὐ ββοοπμα οθη θα Υ 8.6. 

5. ΤῊ ἔδτηοιιβ ῬᾺΡ]] ἃ πα Βα ο 580} οἵ Αὐἰδϑου!ο, ΤῊ]5 νου, 
οὗ ννῆϊοἢ ὑΠπ6 1}1 {1016 νγὰβ πολιτικὰ πρὸς τοὺς καιρούς, νγἃ8 ἃ 
ΒΌΡΨΘΥ ΟὗἨ ΡΟ] 0105 85 566 ἴῃ ἢ ἰβῦου 98] θυθῃηΐϑ. 

4. Τ δὴ ἃ [0016 ἀουὐΐα] 8.5 ὕο ὑ}}15 ὑγδηβϑιῦϊοη. Α.5 Ῥοϊγοῦῖῦθ 
τηϑῖα Τιορηθύιϊβ βυγθὰν Ὀν Αὐύθῃ!β, Ὁ 15 αὖ Ἰϑδαϑῦ ροββί]6 ὑπδῦ 
516 νγὰϑ ἴῃ 8. [θη }0}}6 οὗ Αυύθιη!β. 
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ΤΗΕΡΙΟΝΕ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΒ 

κατομοσαμένου δὲ ἐκείνου, λαβομένη ' τῆς εὑρὸς 
αὐτοῦ ἡ Πολυκρίτη μεμνήσκεται περὶ προ οσίας 
τοῦ χωρίου, καὶ πολλὰ καθικετεύει αὐτήν τε 
οἰκτείρειν καὶ τὰς συμφορὰς τῆς πόλεως. 4. ὁ 
Διόγνητος ἀκούσας τοῦ λόγου ἐκτός τε ἐγένετο 
αὑτοῦ καὶ σπασάμενος τὴν μάχαιραν ὥρμησε 
διεργάσασθαι τὴν κόρην. ἐν νῷ “μέντοι λαβὼν 
τὸ εὔγνωμον αὐτῆς καὶ ἅμα ὑπ᾽ ἔρωτος κρατού- 
μενος, ἔδει γάρ, ὡς ἔοικε, καὶ Ναξίοις μεταβολὴν 
γενέσθαι τῶν παρόντων κακῶν, τότε μὲν οὐδὲν 
ἀπεκρίνατο, βουλευόμενος τί ποιητέον εἴη" τῇ δὲ 
ὑστεραίᾳ καθωμολογήσατο προδώσειν. 

ὅ. Καὶ ἐν τῷ δὴ τοῖς “Μιλησίοις ἑ ἑορτὴ μετὰ τρίτην 
ἡμέραν Θαργήλια ἐ ἐπῇει, ἐν ἣ πολύν τε ἄκρατον εἰσ- 
φοροῦνται καὶ τὰ πλείστου ἄξια καταναλίσκουσι: 
τότε παρεσκευάξετο προδιδόναι τὸ χωρίον. καὶ 
εὐθέως διὰ τῆς Ποχλυκρίτης ἐνθέμενος εἰς ἄρτον 
μολυβδίνην ἐπιστολὴν ἐπιστέλλει 3 τοῖς ἀδελφοῖς 

αὐτῆς (ἐτύγχαι νον δὲ ἄρα τῆς πόλεως ἡγεμόνες οὗτοι) 
ὅπως εἰς ἐκείνην τὴν νύκτα παρασκευασάμενοι 
ἥκωσιν: σημεῖον δὲ αὐτοῖς ἀνασχήσειν αὐτὸς ἔφη 
λαμπτῆρα. 6. καὶ ἡ Πολυκρίτη. δὲ τῷ κομίξοντι 
τὸν ἄρτον φράξειν ἐκέλευε τοῖς ἀδελφοῖς μὴ 
ἐνδοιασθῆναι,) ὡς τῆς πράξεως ἐπὶ τέλος ἀχθησο- 
μένης, εἰ μὴ ἐκεῖνοι ἐνδοιασθεῖεν. τοῦ δὲ ἀγγέλου 
ταχέως εἰς τὴν πόλιν ἐλθόντος, Πολυκλῆς, ὁ τῆς 
Πολυκρίτης ἀδελφός, ἐν πολλῇ φροντίδι ἐγίνετο, 

1 ΠῚ 6 ΜΝ. μ885 καὶ χλαβομένη, ννἈΪ]Οὴ οἂπ ΠαΡαΪν βδμα, [0 
18 ἃ ἱῦν {παῦ καταλαβομένη, {116 οὈνίοιι5 οογΓθούϊοη, ἄοθα ποῦ 
5661) ἴο Ὀ6 τι864 ἴῃ {Π15 56η86. 

ὦ ΒοΙη8 νΘῪ} 15 πϑϑᾶϑά, δῃηὰ ΤΠ ρυδη 5 ἐπιστέλλει 15. Ῥα]Φο- 
ΘσΥΘΡΪΟα]]ν ποῦ ΠΗΡΙΌΒΔΘΙΘ. 

3. ῬᾳΆβοΥυν 5. ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ ἴον ἐνδοιᾶσθαι. 
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ΤΗΕ 5ΘΤΟΕΥ ΟΕ ΡΟΙΥΟΘΒΙΤΕ, 

ΡΕγΐοσια ἢδὺ ἐνεῖν ὈεΠῃοϑῦ : ἃπα αἴδεν. μὲ παᾶὰ [Ἄκεη 
τῆς οαἰἢ, Ῥοϊγουῖζε βεϊσεα ἢἰβ παπᾶ πα οἰαϊτηβα ἐμαΐ 
6 βῃουἹϊὰ Ὀεῖγαν {πε Ὀ]οοκαᾶθ, Ῥεβεεοῃίηρ Πϊπὶ 
γε ει δ πεν ἴο ἔακα Ρἰ τ ΠΡΟΠ ΠΟΥ ἃπα {πε βουύγοννβ οὗ 
ΠΕῚ οουπένν. 4. ὕπεη ᾿ϊορπεῖαβ μδαχαὰ Πεὺ γεαιιαβί, 
6 Ὀεοᾶμα αυϊΐε θεβίαθ Πϊπη56}, ἀπα, ἀγανίηρσ ἢϊς 
ϑυγοσα, νγὰβ πϑᾶν μας ϊπρ' ἀπ ἐπα ἴο μεσ. βΒιιΐ ψῃξη, 
πονγανεῦ, ἢ6 οᾶμη6 ἴο ΡΟΠάΘ ΠΡΟῸΝ ΠΟΘΙ ῥδ. ]Ο 5}, 
θείπρ' αὖ ἴἢ6 β8π|6 {ϊπη6 τηδϑίουθα Ὀγ ἢΪ5. ΡββΊ0η,--- 
ἴον Ὁ νγὰβ ἀρροϊπίεα, 1 56 6 πη5, {παὺ {Π6 Ναχίδηβ 5Βῃου 
θὲ τεϊϊανεα οἵ πε ὑσοι}]65 ὑπαῦ θαβεὺ {Πϑιη--ον ὑπ 6 
τηοτηθηΐ Πα τεΐϊασπμθα πῸ δηβυοῦ, ἰακίηρ ἰἴτηθ ἴο 
σΟμ βίου ἢἶβ σουγ86. οὗ δοίϊοῃ, ἀπ οἡ ἔπ 6 ΠΙΟΥΤΟΥ 
οοπβοηϊεα ἴο ἐπα ᾿εῖγαγα!ι. 

ὅ. Μεδηνῃ1]6, ἴἤγτεθ ἀδᾶγβ ἰαΐθυ, οασηθ ὑμ6 Μ|]1ε- 
5δη5᾽ σα] γαϊίοη οἵ ἴΠς ᾿ΓΠΑΥρΕ]α 1- --ἃ {πη γΠῈΠ 
παν ἱπάυϊσα ἴῃ ἃ ἀδὰ] οἵ βἰγοῃρ' νη ἃπα τηᾶ κε 
ἸΘῪ ὙἱΓΠ ναῦν [{{{Ππ ταραγὰ ἴο ἴῃς οοβῦ; πὰ 
ἢς αεοϊάοα ἴο ἰακε δαἀναηΐίαρε οἵ {πὶ5 ἴον {πὸ 
οσοδβίοη οὗ ἢὶβ ἰγαδοῆευυ. Ηξ ὑμὲπ ἃπα {ῃεσα 
ἐποϊοβεα ἃ Ἰεΐζεον, νυ θη οὐ ἃ ἰοῦ οὗ 684, ἰπ 
ἃ ἰοαῦ οἵ Ὀτεδα, πα βεπὺ ἰὑ ἴο Ροϊγουτε᾽ 5 Ὀγούο 5, 
ὙΠῸ ομαποδα ἴο θὲ {πὸ οἰ ηβ᾽ ἜΘ ΠΕΥ]5, ἴῃ ἡ ΒΙ ἢ 
ἢ6 θᾶάε ἐπεπὶ σεὺ γτεδαν ἃπᾶ Ἰοίπ ἢΐμη {ῃᾶὺ νοῦν 
ηἰρῃῦ ; ἀπ πα 5αὰ ῃὰὺ ἢ6 ψνουἹα οἷνα με {πὲ 
ΠΘΟΘΒΒαΙῪ αἰγϑοίΐϊίοη Ὀν ΠΟΙ απο ἃρ ἃ Ἰ᾿ἰρηΐ : (6) ἀπὰ 
ῬΡοϊγουῖξε ἱπβισιοϊεα {πε θεάγεῦ οὗ ἔπε Ἰοαῦ ἴο ἐ6}} δ ὺ 
τού ουβ ποῖ ἰο μαβίζαϊε : ἔου 16 πὸ ν δοῖθα νιτποιΐ ἢ 651- 
ταϊϊοη ὑΠ6 Ὀυβίποθβ νου] θῈ Ὀτοιυρηΐ ἴο ἃ βιιοοοββία] 
ἐπα, θη {πε πη ΘΘ ΠΡῸΣ ἢδα ἀὐγϊνϑα ἴῃ {πε οἰΐν, 
ῬοΙγοὶθβ, Ῥοϊγου τε β Ὀγοΐμευ, νψὰβ ἰὴ {6 ἀεδερεϑβὺ 

ΤΑ ἔοβῦϊνναὶ οἵ Αρο]ὶο ἃπα Αγύϑῃ!β, πο] ἃ αὖ Αὐμθηβ ἴῃ {Π6 
ΘΑΡΙν ΒΕΠΊΤΩΘΓ, 
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ΤΗΝ ΓΟΝΕῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΠΒ 

εἴτε πεισθείη τοῖς ἐπεσταλμένοις, εἴτε μή" 
Ἴ. τέλος δέ, ὡς ἐδόκει πᾶσι πείθεσθαι καὶ νὺξ 
ἐπῆλθεν ἐν ἣ προσετέτακτο πᾶσι παραγίνεσθαι, 
πολλὰ κατευξάμενοι τοῖς θεοῖς, δεχομένων 
αὐτοὺς τῶν ἀμφὶ Διόγνητον, ἐσπίπτουσιν εἰς τὸ 
τεῖχος τῶν Μιλησίων, οἱ μέν τίνες κατὰ τὴν 
ἀνεῳγμένην πυλίδα, οἱ δὲ καὶ τὸ τεῖχος ὑπερελ- 
θόντες, ἁθρόοι τε ἐντὸς γενόμενοι κατέκαινον τοὺς 
Μιλησίους: ἃ. ἔνθα δὴ κατ᾽ ἄγνοιαν ἀποθνήσκει 
καὶ Διόγνητος. τῇ δὲ ἐπιούσῃ οἱ Νάξιοι πάντες 
πολὺν πόθον εἶχον ἱλάσασθαι:" τὴν κόρην" καὶ οἱ 
μέν τινες αὐτὴν μίτραις ἀνέδουν, οἱ δὲ ζώναις, αἷς 
βαρηθεῖσα ἡ παῖς διὰ πλῆθος τῶν ἐπιρριπτου- 
μένων. ἀπεπνίγη. καὶ αὐτὴν δημοσίᾳ θάπτουσιν 
ἐν τῷ πεδίῳ, πρόβατα " ἑκατὸν ἐναγίσαντες 
αὐτῇ. φασὶ δέ τινες καὶ Διόγνητον ἐν τῷ αὐτῷ 
καῆναι ἐν ᾧ καὶ ἡ παῖς, σπουδασάντων τῶν 
Ναξίων. 

Ι 

ΠΕΡῚ ΛΕΥΚΩΝΗΣ 

Ἔν δὲ Θεσσαλίᾳ Κυάνιππος, υἱὸς Φάρακος, 
Ἄς καλῆς παιδὸς εἰς ἐπιθυμίαν Λευκώνης 

1: ΤῊ ΜΗ. Πδ85 βιάσασθαι---Θ γον ὉΠ6 βύγαηροβῦ οὗ γθϑαϊηρβ, 
Τὸ 15 αἰ Πα] ὕο 5ὰν νυ οογύδϊηὐν νυμϑῦ ὑπ οὐὔἱρῖπαὶ πνογὰ 
τγᾶβ8, Ὀπὺ ἱλάσασθαι, ὙΥΏ1Ο νγᾶ8 Ῥγοροβϑα ᾿παθρθηάθηθ]ν Ὁν 
Μοίηρῖο δα ἘΟΘΒΌΘΟΙ, σῖνθβ ἃ Βα ϊβίϑούουυ 5656. 

2. Βομῃαθ᾽5 βαρροϑϑύϊοῃ ἴοῦ π6 ΜΑ, πάντα. 

᾿ 

1 Τῇ Μαγύϊηὶ γθοογαβ ὑπ ΜΩ. ὑγδαϊθοη αὐὶο]ῦ, ὑπ6 νγογα οὐ 
ΟΟΟΌΥ5. ὈΘηθαῦῃ ὉΠ6 1016 οἵ {118 βύουυ, γῇ 0} ΠΊΔΥ ῬΘΥΠΔΌΒ 
τη68ῃ ὑμδῦ, 1ἢ 0Π6 ᾿Ἰπα]οαῦϊοηβ οἵ βοῖῦοθβ γγ γα ποῦ ΒιρὈ]16α Ὀν 
Ῥαγῦμθηῖτιβ Πἰπη56]1, 85. 18. ῬΟΒΒΊ]6, ὑπ6 βοβοϊαν πο δαᾶθα 
ὑπθιι οου]α ποὺ Ηπα ὑΠι15 ὕδ]6 ἴῃ Δ. Υ ΘαΥ 16} ]βέογϊ δ] ΟΥ την ίδο- 
Ἰορῖοαὶ τυυϊῦου. ϑομηθ βαρρογῦ τηϊριῦ 6 Ἰθηῦ ἴο {18 νίϑυν Ὁ. 
2 ὃ 

Ἄ,“"ι οὐ Δ ΝΜ ἐν. ῳ.0 



ΤΗΝ ΘΤΟΕΒΝΥ ΟΕ ΤΕΌΟΘΟΝΕ, 

δηχίοῦν 85 ἴο ψν θίπενυ Π6 Βῃοι]α οὔαν {116 Ὠ]ΘϑϑαρΘ ΟΥ 
πο: (7) ἤπα!ν πηϊνουβα] ορ᾽ ποι νὰ οἢ ἐπε εἰς οἵ 
δοϊίοη 8πα {π6 πο ὐ-ἀἶἰπηθ στηθ ο, γν ἤθη παν ἡνΕΙῈ 
Ὀϊάάδη ἴο τηὰκα ὑπ6 54}}ν ἴῃ ἔογτοθ. 80, δῇδευ πο ἢ 
ΡΥΆγΕΥ ἴο ὑπΠ6 σοαβ, ἔπδυ Ἰοϊηθα [)]οσπδὔβ᾽ σοιραην 
δηα ΤΠ 6 τηὰα6 Δῃ αὐΐαοκ οα ὑΠ 6 Μ|]δβίδηβ᾽ Β]οοκαάϊηρ 
νν}}, Θοσηα ΤΠγοιρἢ ἃ οαΐα ᾿ο Ὁ ορϑη ἔου ἔῃ θιὴ Δ Πα Οὐ 5 
ὈΥ 560] 1 ηρ᾽ {Π|6 νγνᾺ}} ; δπαὰ ὑπεπη, ἤθη οποα ΤῃγΟῸΡ, 
7οπδα τορσεῦμου ἀρσαΐη 8 Πα ἱπῆϊοϊεα ἃ ὕθυυ!}]6 5] ΤΟΥ 
ἀΡοη {πε ΜΙ]εβίδηβ, (8) πα ἴῃ ὑΠ6 ἔγαν Π]ορσποδίιις νὰ 5 
δοοίάθηὐα! ν ΚΙΠ6εα. Οπ πε ἔο]] ον παρ ἀν 411 ἐπα 
Ναχίδηβ νγετα τποϑὺ ἀθβίγοιϑ οἵ ἀοίηρ Πομοι ἴο ἐΠ6 
ΘἾ] : Βαϊ παν ργθββϑθα ὁ ΠΕῚ 8.0 ἃ ααδηον οἵ. 
Ποδα-ἀγοββαβ δηα οἰ να] ο5 ὑμαῦ 5η6. ννὰβ ὀνεύοοιηθ ὈγῪ 
Π6 ψεῖρηῦ πα ααδηςιν οἵ [Π6 οἴουϊηρθ, πα 50 νγὰβ 
βαβοοαῖεα. Του σανε Ποὺ ἃ ΡΌὈ]1ο ἔπη σα] ἴῃ ὑΠ 6 ΟρΘ 
οοα ὗν, 58 ΟΥἹ ΠοΙηρ ἃ Πα πάτο α 5Π6 6} ἴο Ποῖ 5ῆ84 6: δπα 
ΒΟΠΘ 58 Υ ἰπαΐ, αὖ πε Ναχίδηϑ᾽ ρῦσαι ἀδβῖσθ, ἔπ 6 
Ὀοᾶν οὗ ἱορποῦιβ νὰ θαγνηῦ ἀπ ροὴ {Π 6 βϑτὴδ ΡΥΥῈ ἃ8 
ὑπαῖ οἵ {πε τηδίά θη. 

» ᾧ 

ΤῊΕ ὅΤΟΗΥ ΟΕ [ὐςονε] 

1. ἵν ΤΠ βϑαὶν ὑμθυα ννὰβ οη6. Ογδηΐρραβ, ἔμ 6 50ῃ 
οἵ ῬΊαταΧχ, νΠῸ ἔ6}] ἴῃ ἴονε τ ἃ νοὺν ὈΘδα  Ὰ] ΟἹ] 

ἃ Ῥαββᾶρθ ἴῃ ᾧπ δαγαϊίεία Μῆήπογα Ὡβουϊθθα ἰο Ῥ]αύαγοι, 
Νο. 21; ὕπ8 βϑιὴθ ὕδ]β 15 ρίνθῃη ἴῃ ὑύθμου ἃ 5ῃογύδθυ ἔουη, 
Θηατηρ υγῦ {Π6 νγογὰβ ὡς Παρθένιος ὁ ποιητής, ΜΥ Π1ΟΝ πηϊρῦ 
ΘΙΌΠΘΓ τηθᾶῃ ὑπαῦ 1Ὁ ννὰβ ἰδίκθῃ ἔγομ {Ππ|ὶ5 σοῦ κ (ῬαυὑΘΠ1τι5 
θεὶπο Ὀούζον Κποννῃ 85 ἃ ροθῦ [ῃϑῃ ἃβ ἃ ὙΥΙΘΥ οὗ ῬΓΟΒΘ), ΟΥ 
ὑμπαῦ Ῥαυυμθηϊιβ πδα πιδᾶθ 1ὖ ἃ βιθ]ήθοῦ οὗ οπβα οὗ 5. οὐτι 
Ῥοθιῆβ. “ςἈβουῦρθοα το Ρ]υϊυο ἢ ἡ 1 8ὰν οὗ ὑῃθ ῥαγαϊϊεῖα 
Μητπονα : ἴον “75 ἐἢ6 ἡναγσίη, ο7 απ, οἷα ἠναγιιιϑογῖρέ οορῖο, ἐἤι686 
το 18 ἰσογα ξοιηαὶ τογτέέξεη, ἦτ, ΟὙ οἰ : 5. ῬΟΟΪΚΘ νγὰβ ἤθνοὺ οἵ 
ῬΗΤΑΒΟΗΒ πη ]ςῖπρ, γγῆο νγὰ8 8 δχοϑ]]θηῦ δηα ηχοβῦ ᾿ϑαυποα 
Απῦμου ; θαῦ Ρθμηθα ὃν βοηιθ οὐαθ νυ ]ραν νγυῖῦθι", δ] οσϑύμον 
Ἰσπογαηῦ Ὀούῃ οἵ Ῥορίτγϊθ (ογ, Πραγηη), τι 4150 οὗ τα πητηδν.᾽" 
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ΤῊΗΞἙ ΠΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΞ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΊΠΩ 
Ά “ ὴῇ 

᾿ ἐλθών, παρὰ τῶν πατέρων αἰτησάμενος αὐτὴν :] ΄ “- “ ᾿ ,ὔ ᾽ Ἴγάγετο γυναῖκα. ἦν δὲ φιλοκύνηγος: μεθ 
ς ΄ Ἂ Ν᾿ 7 ΄ Ἁ 7 3 4 
ἡμεραν μὲν ἐπί τε λέοντας καὶ κάπρους ἐφέρετο, 

7 

ἈΝ νύκτωρ δὲ κατήει πάνυ κεκμηκὼς πρὸς τὴν κύρην, 
“ Ν Ν ΄ » . Ὁ , Ε] -“ ὥστε μηδὲ διὰ λόγων ἔσθ᾽ ὅτε γινόμενον αὐτῇ 
ἐς βαθὺν ὕπνον καταφέρεσθαι. 5. ἡ δὲ ἄρα ὑπό 

᾽ ’, Ν 2 , 
7ὕ 5» - Τε ἀνιᾶς καὶ ἀλγηδόνων συνεχομένη, ἐν πολλῇ 

ἀμηχανίᾳ ἣν σπουδήν τε ἐποιεῖτο κατοπτεῦσαι 
Ν 7 [4 “ Ὁ“ [οὶ αν, τὸν Κυάνιππον, ὅ τι ποιῶν ἥδοιτο τῇ κατ᾽ ὄρος 

᾽ὔ 3 , Ἁ }] , Ιέ 7 “Ὁ. διαίτῃ" αὐτίκα δὲ εἰς γόνυ ζωσαμένη κρύφα τῶν 
’, ᾽ Ἁ Ω 77 φ Χ θεραπαινίδων εἰς τὴν ὕλην καταδύνει. 8, αἱ δὲ 

“ 
Ψ » τοῦ Κυανίππου κύνες ἐδίωκον μὲν ἔλαφον: οὖσαι 

Ν ᾽ ΄ , Ὡ ν δ [οἹ ᾽ “ δὲ οὐ πάνυ κτίλοι, ἅτε δὴ ἐκ πολλοῦ ηγριωμέναι. 
“ ’ 3 7 ᾽ ΄σ ὡς ὠσφρήσαντο τῆς κόρης, ἐπηνέχθησαν αὐτῇ 

, “ ’ Ἁ καὶ μηδενὸς παρόντος πᾶσαν διεσπάραξαν' καὶ 
’ὔ͵ ,ὔ ΄ ἡ μὲν διὰ πόθον ἀνδρὸς κουριδίου ταύτῃ τέλος 

Ἁ ΄ ἔσχεν. 4. Κυάνιππος δέ, ὡς ἐπελθὼν κατελάβετο 
» Ἁ , 7, » λελωβημένην τὴν Λευκώνην, μεγάλῳ τε ἄχει 

9 . Κ Ν 3 ᾽7 . » ᾿] ς , ἐπληρώθη, καὶ ἀνακαλεσάμενος τοὺς ἀμφ᾽ αὑτόν, 
» ,ὔ Ν Ν 7 ᾿] 40 » Ν δὲ ἐκείνην μὲν πυρὰν νηήσας ἐπέθετο, αὐτὸς δὲ 

“ 
7 ἐκ" [φ] πρῶτον μὲν τὰς κύνας ἐπικατέσφαξε τῇ πυρᾷ, 

, Ἁ ἴω ΄ ἔπειτα δὲ πόλλα ἀποδυρόμενος τὴν παῖδα διεχρή- 
’ σατο ἑαυτόν. 
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ΤῊ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ΠΕΌΘΟΝΕ 

πϑιηθα ἴδιοοπα: πὲ Ὀερροά ποὺ πὰπα [το Π6Ὶ 
Ραγεπῖβ, ἃπα τηδυτῖθα Ποὺ. Νον Π6 ννᾶὰβ ἃ τηϊσ ὐν 
παηΐεν ; 8}1} ἀἂν πὸ νοι] οΠ 856 ᾿ἰοη5 δηα νυν] θοα18, 
ἃ Πα ν ἤθη πἰρηῦ οαπηθ 6 τι86α ἴο τϑᾶοῖρ {Π6 ἀδιηβεὶ 
αἰίευῖϊν εἰγτεα οι, 50 ὑπαὺ βουηδιϊηηθβ ἢ 6 νὰ ποὺ βύθῃ 
ΑὈ]6 ἴο ἐκ ἴο πδὺ θεΐουε πα 6}] ἰπΐο ἃ ἀθβξρ 5166ρ.ἷ 
9. Αὐ {Πῖ5 5116 ννὰβ αιοϊεα Ὅν στοῦ ἀπᾶ σάτα; δἀηᾶ, 
ποῦ Κπουΐηρ ἤονν ὑπίπρϑ οἰοοα, ἀεἰευτηϊηθα ἴο ἰαϊκε 
4}} γμαΐῃβ ἴο 5ΘΡῪ Ὄροὴ Ογναπίρρας, ἴο ἤπα ουαὐ ψῇηαὶ 
ὑνὰ5 ἴῃ οοοιραίίοι νοἢ ραν ἢΐη) 810 ἀε]σῃΐ 
αἀατίπρ' Πἰβ Ιομρ' μενος οἵ βἴαγνίπρ ουὐ οα {Π6 πηοὰη- 
ἰαὶη5. 80 5Π6 ο'ταάβδα ὉΡ ΠοῚ βκιτῖς ἀροόνε πε Κηδο,2 
ἀπά, ἰακίη σ᾽ οαγα ποῦ ἴο 06 56 θὴ Ὀγν ΠΕῚ πα -βουναηΐβ, 
ΒΠΡΡεα ἰηἴο ἔπε ννοοάβ. 9. Ογδηίρριιβ᾽ μποιηαᾶς νοῦ τα 
ἔαν ἔτοτη ἴατηβ ; ἔμεν παᾶ ἱπάβεα Ῥδβδοοηθ δχ γον 

βαναρα ἔχου ὑπαὶ ἰοηρ Ἔχρευίθπος οὗ παπῃίϊηρ' : πὰ 
γμδη ὑπον βοοπίθα πε ἀἄδμηβοὶ, ἔπον τη θα ἀΡΟῚ 
ΠΟΥ, 8Ππ4, 'ἰπ πε ᾿πυμπύβϑιηηδη 5 ἈΌΒΕΠΟΘ, ἴοσθ Πθὺ ἴο 

Ρίδθοαβ ; πα ὑπαὶ ννὰβ πε επὰ οἵ δου, 411 ἔου. ἔπε ἴονε 
56 θοτε ἴο Πδὺ γοιπρ' Παβραπά. 4. ὕει Ογαπίρριις 
Οἄϊη6. ῸΡ ἃπα ἔουπα Ποὺ 4}} ἴοσπ Ὁν {πῸ ἄορβ, Πα 
ΘΑ] ]οα ἱοροῦπου ἢΐ5. σοι ραηοηβΒ. πη τπδάθ ἃ ουθαῖ 
ΡῬΥΓΘ, ἃπα βεῦ ἢδὺ ἀροη ἰδ: ἤνϑὺ ἢῈ 516 νν Πἰβ πουπάς 
ὁπ ἐπα Ρὑυγδ, 8ἃπα ἴμθπ, νι τπποῆ ννεθρίηρ ἀπ 
νναΠἸηο᾽ ἕῸΣ Π15. υντΐα, ρὰῦ ἀπ ἐπα ἴο Ππ56}} ἃ5 νν Ε]}}. 

1 ζῆ ρξρ, Πονγθυθυ, 6ΓΘ [ἢ 6 ΟὨΪΥ 5θαϑοη5 θη ΝΜίτ. ΝΥ οβύθγῃ 
ΒΘ 5 τἱΐο; ἴον θη Π6 τοραϊγθα ἴο μὸῦ Ὀδα ἢ νγἂϑβ 
ΘΘΠΘΓΑΠν 50 ἀσπηὶς ὑπαῦ Π6 οου]Ἱα ποῦ 566 ; ἃηᾷ, ἴῃ ὑΠ6 βρογὑϊπρ 
ΒΘΆΒΟΠ ΠΘ ΔΙνναυ 5 ΓΌΞΘ ἔγοπὶ Π6Ρ Ὀδΐογο τὖῦ ννὰβ Πρ ὐ.᾽"--- ΤΟ 
7οη65, ΒΙΚ. νἹἱ!, ἢ. 4. 

3 ΤῊ {ΠπῸ βἰαΐιο οὗ Αὐίθηὶβ 5 μππέγοϑϑ. 
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ΤΠῈ ΙΟΥ̓Β ΒΟΜΑΝΟΙΘ ΟΕ ΡΑΒΤΗΒΝΙΌΒ 

ΤᾺ 

ΠΕΡῚ ΒΥΒΛΙΔΟΣῚ 

»-» » 
Ε] 

Ἵστορεϊ Αριστόκριτος περὶ Μιλήτου καὶ ᾿Απολλώνιος ὁ 

Ῥόδιος Καύνου κτίσει 

᾽ὔ [οὶ 7 

1. Περὶ δὲ Καύνου καὶ Βυβλίδος, τῶν Μιλήτου 
[ὃ ὃ , ᾿ Ὁ Τ ΄ὔ » 

παίδων, διαφόρως ἱστορεῖται. Νικαίνετος μὲν 
Ν ““ ͵ “ “ 

γάρ φησι τὸν Καῦνον ἐρασθέντα τῆς ἀδελφῆς, ὡς 
» » ἴω , }] Ὁ εὖ δ. ὮΝ Ν 

οὐκ ἔληγε του πάθους, ἀπολιπεῖν τὴν οὐκιὰν καὶι 

« , “ .} ,ὔ Ψ , 

ὁδεύσαντα πόρρω τῆς οἰκείας χώρας, πόλιν τε 
, , 

κτίσαι καὶ τοὺς ἀπεσκεδασμένους τότε ᾿ἴΙωνας 
» 7 ξ Ω 7 δὲ »Μ ἴω ὃ Ἶ 

ἐνοικίσαι" 2. λέγει ὃὁὲ ἔπεσι τοίσθε 

ΥΣ α Ν ο Ἁ ᾿ 3 ᾿ " 

αὐτὰρ ὅ γε προτέρωσε κιὼν Οἰκούσιον ἄστυ 

κτίσσατο, Τραγασίῃ δὲ ἹΚελαινέος " εἴχετο παιδί, 
«“ ς ἴω » ἌΝ Ζ , 

ἥ οἱ Καῦνον ἔτικτεν ἀεὶ φιλέοντα θέμιστας" 
7] ἣ .Ἑ “ 3 7 3 , 

γείνατο δὲ ῥαδαλῆς ἐναλίγκιον ἀρκεύθοισι 

Βυβλίδα, τῆς ἤτοι ἀέκων ἠράσσατο ΚΚαῦνος" ῦ 

βῆ δὲ πέρην Δίας,) φεύγων ὀφιώδεα Κύπρον 
Ν , ς Ν Ν σὰ κ᾿ «᾿ οἷὲὰ ΄ 

καὶ ΚΚάπρος ὑλιγενες καὶ Κάρια ιρὰ λοετρα' 

» Ἂ, Ὁ 4 : ͵ [ον :] ’ 

ἔνθ᾽ ἤτοι πτολίεθρον ἐδείματο πρῶτος ἰώνων. 

ι 716 ΜΆ. ἱποῖμθβ ἴο ἐπο βρβιηρ Βιβλίς ὑπτοαρ!ιουῦ : Ἀαῦ 

ἔγοπὶ οἴμδν: νουϑϊομϑ οἵ [Π6 βύουυ Βυβλίς ΒΘΘΙῚ5 οθυύϑῖμ. 

5 0 Ῥαββονν ἀπᾶ ΕΠῚ5 ἴον ὑπ6 ΜΆ. κελαινέες. ΤῈΘ ψγΠΟ]6 οὗ 

0115 ΠΌΠ16 Ῥόθιη 15 νΘΡῪ οοΟΥΡαΡῦ. 

3. δο Ῥαββον ἕου ὑπ ΜΙ. βῆ δὲ φερενδιος. Κύπρον ἃπα Κάπρος 

δΥ6 θοΐἢ ῬΥΓΟΌΔΌΙν  ΥΟΉΡ. 
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“ἢν «4 

ΤΉΝ ΒΤΟΕΒΥ ΟΕ! ΒΥΒΙΙΒ 

ΧΕ 

ΓΗΒ ΘΤΟΕΥ ΟΕ ΒΥΒΙΙ5 

ἤγοὴι Αγιϑίοογιιι δ 1 Ηϊδίΐουν οἵ Μηδία ἀπά ἐδε 

᾿ Βοππαδίϊοῃ οἵ (διιη5 ὧν “ροϊίορηις οὐ μοί 65 

1. ΤΉΒΒΕΕ ἃὖὸ νϑιυΐοιβ ἔουτηβ οἵ {π6 βἴουν αδοιΐ 
Οδυπιθ δἂῃὰ ΒυΌ]15, ὑπῈὸ ομ]άσεη οἵ Μιηεῖμ. 
ΝΙοδδπδίιβ 5 βᾶγ5 ὑπαὺ (δαπι5 ἔ6}] ἴῃ ἴονε νι Πἰ5 
βϑίδυ, 8δη6, Ὀεΐπρ' ἀΠ8}0}6 ἴο τα Πίγηβ6] οὗ ἢϊ5 Ῥᾷββί οι, 
Ἰεῦς Πϊθ ποῖηθ δ πα ἔσαν] ]εα ἔδυ ἔτογη ἢ παῖῖνε απ : 
ἢδ ἔποῖα ἔουπαθα ἃ οἷΐϊν ἴο ὈῈ ἱπῃμαθιῖθα Ὀγν {πα 
βοατίεσεα [Ιοπίδη ρεορΙθ. 2. Νιοδεπαῖιβ 5ρεᾶκβ οἵ 
ἢ ἐπιι5 ἴηι Πἰβ δρὶο :-- 

Εαγίπεν Πα 5 αγεα ἃπα πογὸ ὑπΠ6 Οδοιβίδη ἴονν 
Βουπααα, ἀπα ἴοοκ ἴο ν]ΐε Ἵ ταραβίὰ, 
(δἰ δθπαιιβ᾽ ἀδαρ) ἴον, πὸ ὑνναΐη ἢ] άγθη Ἀγ : 
ΕἸἰνϑὺ δαπιβ, ἰόν εὺ οἵ τἱρηΐ ἃπα ἰανν, ἃπα {Π 6 ὴ 
Εαὶν Βν]15. ὑνῃομ τηδπ ΠΚαπϑα ἴο {πε {81} 1106 18. 
(δαμι5 ννὰβ ϑυηϊ θη, 41} ἀραϊηδὺ ἢϊ5. ψ}1]], 
ὙΥΊ ἰονε ἔον. Βγ 15 ; βὑγαϊρηῦνναν ᾿ε  ΠΙ5. Πομη6. 
Απα ἢδα θεγομπα |)ῖὰ : ὕνρτιβ α1ἃ Πα 5ῃπη, 
ΤῊ ἰαπα οἵ 5πᾶΚ6β, ἃπα υνοοάδα Οδριος ἴοο, 
Απα (ὑδγῖδ᾽ 5 ΠΟΙῪ βἰγθδμηβ ἢ πα {ἢ 6, ἢΪ5 φὍΔ] 
Οποε τοδοῃθα, μα θυ] ἃ του ηϑῃϊρ, ἤγβε οἵ 4}} 
ΤΠη6 Ιομΐαπ8. Βυῦ Πἰ5 5᾽βίδυ ἔᾺΥ αὐνᾶν, 

1 Α τὰν πο]ορῖοαὶ Ὠϊδίουϊαη οὗ ΜηΙ]δίιβ ; Π6 πᾶν 6 ο0η- 
. Β ΘΓ θα ἃ3 ἃ ῬΓΟΒ6 ἔο] νου οὗ ὕπ6 ΑἸοχδπασγηθ ροθίβ. 

2. 866 ποΐβ οἢ {Π6 {{{|6 οὗ Νο. 1. 
" Αἢ ΑἸοχαμανπα ρορῦ, δπαῦμοι οἵ ἃ γυναικῶν κατάλογος 

(ἔχοι νυ Ίο ἢ ὕὉΠ6856 Π1Π65 Πᾶν ῬΟΥΠΔΡ5 6. Ὁ ΚΘΩ) οἡ {Π6 τηοῖ6] 
οὗ πὸ Τοϊαϊ οἵ Ἠδδβϊοά. 

1 ΜΙΠούιβ, {π6 ἰοιιηᾶθυ οὗ {Π6 οἷν οὗ {Π6 58:16 δ ]η6. 
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ΤΗἙΕ ΤΟΝΕ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΉΞΒΝΙΠΙΒ 

αὐτοκασιγνήτη δ᾽,; ὀλολυγόνος οἶτον ἔχουσα, 
ΠΡ ΑΡῚ ἀποπρὸ πυλῶν Καύνου ὠδύρατο νόστον." 10 

Οἱ δὲ πλείους τὴν Βυβλίδα φασὶν ἐρα- 
Ὁ αἶχε: τοῦ Καύνου λόγους αὐτῷ προσφέρειν καὶ 
δεῖσθαι μὴ περιιδεῖν αὐτὴν εἰς πᾶν κακὸν προελ- 
θοῦσαν'" ἀποστυγήσαντα δὲ οὕτως τὸν Καῦνον 
περαιωθῆναι εἰς τὴν τότε ὑπὸ Λελέγων κατεχο- 
μένην γῆν, ἔνθα κρήνη ᾿᾿ὐχενηΐς, πόλιν τε κτίσαι 
τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ κληθεῖσαν Καῦνον: τὴν δὲ ἄρα, 
ὑπὸ τοῦ πάθους μὴ ἀνιεμένην, πρὸς δὲ καὶ 
δοκοῦσαν αἰτίαν γεγονέναι Καύνῳ τῆς ἀπαλλαγῆς, 
ἀναψαμένην ἀπὸ τινος δρυὸς τὴν μίτραν, ἐνθεῖναι 
τὸν τράχηλον: 4. λέγεται δὲ καὶ παρ᾽ ἡμῖν 
οὕτως" 

ἡ δ᾽ ὅτε δή ὃ ῥ᾽ ὀλοοῖο κασιγνήτου νόον ἔγνω, 
κλαῖεν ἀηδονίδων᾽ Ν θαμινώτερον, αἵ τ᾽ ἐνὶ βήσσῃς 
Σιθονίῳ κούρῳ πέρι μυρίον αἰάξουσιν' 
καί ῥα κατὰ στυφελοῖο σαρωνίδος αὐτίκα μίτρην 
ἁψαμένη δειρὴν ἐνεθήκατο, ταὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνῃ ὄ 

ά Ἀ ᾽ὔ ᾽ , 

βεύδεα παρθενικαὶ Μιλησίδες ἐρρήξαντο. 

Φασὶ δέ τινες καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων κρήνην 
ῥυῆναι ἰδίᾳ " τὴν καλουμένην Βυβλίδα. 

1 ΤΑ ρΥ Πα 5 ΘΟΡΓΘΟΟΟΙ ἴου αὐτὴ δὲ γνωτή. 
2 ΤΉΘ56 Ἰ1η65 ἃρρθδν ἴο 6 ἃ ροοῦ ἅ68] οομηργθδθθᾶ. Τύ 15 

ΠΠ|Κ6 }ν ὑμδῦ αἴΐον 1. ὅ {1Π| Πϊρ!ύ οὗ δαπιβ 85 ἀθβουῦ θα, ἃπα 
αἰύον 1. 7 ἢ15 ΑΥΥ νὰ] αὖ 0ῃ 6 “Ῥίδτο ψΠΘΡα Π6 ἴοππαρα [ῃ6, οἷὖν 
οδ]] θα αἴίον Π]η}. 

9 ΒΊΡΉΟν ᾿ηβουθα ἴοι τη θ ΓΟ] γθαβοηβ Ὀγ Ποριδη. 
Σ ΠῊὴ6 ΜΗ. Βα ᾿Αδονίδων. ΤηΘ οογγθούϊοη 15 ἄπ ὕο Δ η16] 

ἨἩδιη5108. 
Ὁ Ζεαηῃροϊδηη65 βιιρροβδίθ ἀΐδιον, ““ Θοηὐηπι8], ον] αβύϊηρ. ἢ 

Ὑν Β]Ο ἢ. 15 ααἸῦθ ῬΟΒΒΙ ν᾽ τοῦ, 
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ΤΗΕ 5ΘΤΟΕΝΥῪ ΟΕ ΒΥΒΙ,5 

Ῥοοῦ ΒυὈ]15, ἴο ἃ οὐ] αἰνίποὶν οΠμδηροα, 
5.1} αὖ νυἱτπουῖ ΜΙ δἴμβ᾽ σαΐθϑ, δηα νναι]εα 
Εὸν δαμι5 ἴο τοῖσι, νν ΒΙΟἢ τϊρηΐ ποῖ Ὀε6. 

ὃ. Ἡοννανϑυ, μηοϑδὲ Δα  ΠοΟΥΒ δὰν ὑπαὺ ΒΥ }15. [6}} ἴῃ 
ἴονα νι (ὑδππιιβ, ἅπ4 τηϑ.θ ΡΙΌΡΟΘαΪθΒ ἴὸ Πίπι, 
θεσρίηρ πη ποῖ ἴο βἰαπα ὃν ἀπὰ 566 {πε βἰρῃϊ οἵ Πδὺ 
Οὐ ΟῚ τηΐβουυ. Ηδς νγὰβ Πουυῇεα αὖ ννῃδὺ 5816 5], ἀπὰ 
ΟΥΟΒθ6α ονεῖ ἴο {Π6 οουηΐγν ὑπθη ἱπΠαὈϊτεα Ὅν {πε 
Τρ Ιεσοβ, νῃοσα {Π6 βργίπηρ ΕἸΟΠΘ μοἵβ υἶθ65, ἃπα ἔπε τα 
Τουπα δα {πε οεἰΐν ο]}]16α (διιπαβ αὔξου Ὠϊτη9 6]. 56, 
ἃ5 ΠΟΙ ρμαββϑίοη αἷὰ ποὺ ααΐθ, πα αἰδὸ θεοδιιβεὲ 5Π6 
Ὀ]αμοα Πουβε] " ἴον Οδυπιιϑ᾽ δχι]θ, {66 ὑπ6 ΕἸ]εἰ5. οἵ 
Ποὺ μοδε -αὐδ95  ἴο 8Δη οἂῖκ, δπα 850 τηϑάθ ἃ ποοὺϑὲ [ὉΓ 
ΠΟΥ ποῖ. 4. Πα [Ὁ] ον προ ΔΛ 6 τὴν Οὐ ᾿ἰη65 οα {πὸ 
Βα] οὐ :-ς 

5Πη6, ψ ἤθη 5η6 Κπὸν Ποὺ Ὀγούπ οι 5 οὐπ6] Ποασὺ, 
ΡΙ]αἰπεα Ἰοαάδν ἔμὰπ {Πς6 πὶρ τη ρα]65 ἴῃ {πε στον 
ΠΟ ψεερ ἴον. Ἔνεὺ ἐπε 5 Ποπίδη 3 δα :- 
ΤΠ δη ἴο ἃ Του ἢ οὐ {ἰδ πεν 5ποοῦ, πα τηδά δ 
Α βὑγαπρ)Ἕηρ' ποοβ86, ἃπα ᾿ἰα]α ἐπευθῖη ΠΟΥ ΠΘοΙ: 
ον αν Μ|δϑίδη νἱγρὶης γαπΐ ὑπο ῖν ΤΡ 65. 

ΘΟΠῚΘ 4150 58ὰγ {πὰ ἵτομ ΠΕῚ ἔθαὺβ ΘρΥδπρ᾽ ἃ 5 ΓΘ Τὴ 
ΟΔ]16α αἴξδου ΠῸῚ πᾶμηθ, Βυ]15. 

1Α πρ͵οαδ-γοϑβ νι ἸΙοηρ Ῥαμπᾶβ (““λαδεηέ γοαϊηιίοιζα 
ηυϊέγας ), ΜΥὨΪΟ 506 οουἹὰ Ὁμουθίογθ τι58 ἃ5. ἃ ΤῸΡ6 νἱἢ 
ΒΟ ὕο Πᾶπρ' ΠοΡβο] ἢ. [ἢ 8) δρίρτγαιη Ὀγν Αὐ᾽ϑυοαϊοιι («4 πέῆ. 
Ῥαΐ. νἱϊ. 473) ὕνσγο σγοΐηθῃ, 1)6 0 ἀπα οί ἢν πα, Ποονῖηρ οὗ 
{π6 ἄδαθ οἵ ἃ ἔγϊθπμα οὐ Ἰονθυ-- 

ζωὰν ἀρνήσαντο, τανυπλέκτων δ᾽ ἀπὸ μιτρᾶν 
χερσὶ δεραιούχους ἐκρεμάσαντο βρόχου-. 

5. Τῦν8, ἴον" ὑγβοτη ἘΒ]ΟΠ6] Ὑγθ Ρ5 ἴῃ Ὁἢ16 νγ611- Κη βίουν. 
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ΤΗΕ ΙΟΝΕ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΚΤΗΕΝΙΟΒ 

1:- 

ΠΕΡῚ ΚΑΛΧΟΥ 

1. Λέγεται δὲ καὶ Κίρκης, πρὸς ἣν ᾽Οδυσσεὺς 

ἦχθε, Δαύνιόν τινα Κάλχον ἐρασθέντα, τήν τε 

βασιλείαν ἐπιτρέπειν τὴν Δαυνίων αὐτῇ καὶ ἄλλα 

πολλὰ μειλίγματα παρέχεσθαι: τὴν δὲ ὑποκαιο- 

μένην ᾿Οδυσσέως, τότε γὰρ ἐτύγχανε παρών, 

ἀποστυγεῖν τε αὐτὸν καὶ κωλύειν ἐπιβαίνειν τῆς 

νήσου. 2. ἐπεὶ μέντοι οὐκ ἀνίει φοιτῶν καὶ διὰ 

στόμα ἔχων τὴν Κίρκην, μάλα ἀχθεσθεῖσα 

ὑπέρχεται αὐτόν, καὶ αὐτίκα εἰσκαλεσαμένη, 

τράπεζαν αὐτῷ παντοδαπῆς θοίνης πλήσασα 

παρατίθησιν' ἣν δὲ ἄρα φαρμάκων ἀνάπλεω τὰ 

ἐδέσματα, φαγών τε ὁ Κάλχος εὐθέως παραπλὴξ 

ἕεται, καὶ αὐτὸν ἤλασεν ἐς συφεούς. ὅ. ἐπεὶ 

μέντοι μετὰ χρόνον Δαύνιος στρατὸς ἐπήει τῇ 

νήσῳ ζήτησιν ποιούμενος τοῦ Κάλχου, μεθίησιν 

αὐτόν, πρότερον ὁρκίοις καταδησαμένη μὴ 

ἀφίξεσθαί ποτε εἰς τὴν νῆσον, μήτε μνηστείας 

μήτε ἄλλου του χάριν. 

1 

ΠΕΡῚ ΑΡΠΑΛΥΚΗΣ 
Ἱστορεῖ Εὐφορίων Θρᾳκὶ καὶ Δεκτάδας 

1. Κλύμενος δὲ ὁ Τελέως ἐν Αργει γήμας 

Ἐπικάστην γεννᾷ παῖδας, ἄρρενας μὲν ἴϊδαν καὶ. 

1 ΤἸππαρίηθ ὑπαῦ {Π|5 ἱπιρ]165. ἐμπαῦ ΟἿΡΟΘ᾽Β γ]ἹΟΌ5 σγογθ ηοῦ 

δοῦμδ!Πν ὁμπαηρσοα ἰηΐο ϑυνῖπθ, Ὀαὺ ἐδαῦ, π|κὸ ΝΡ μδάμθΖΖαν, 

θοοδῖηὸ δηϊτηαἶβ ἴῃ ὑπο ὶν ταϊπβ πα ΠΔὈΪ(8. 

5. Οπ6 οἵ ἴπ6 πιοβῦ ὑγρίοδὶ οὗ ὑπ ΑἸθχαμάνμηθ Ροθῦβ, ψΠ0 

ΘοΥνα ἃ5 ἃ πιο] αἱπιοϑῦ πον ὑπδη 811 ὉΠπ6 οὐ υβ ἤο ὑπ Ῥοθῦβ 
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ΤῊ Θ5ΤΟΒΥ ΟΕ ΗΑΒΡΑΙΥΟΒ 

ΧΙ 

ΤῊΕΒ 5ΤΟΕΥ ΟΕ (ΑΗΒ 

1. ΤῊΕ 5ἴουυ ἰ5 ὑπαῦ (]οπι5 ὑπ6 Ἰϑιηϊδη ννἃϑ8 
ϑγεαῦν ἴῃ ἴονε ψἢ ΟἾγοθ, ἰῃ6 βᾶτηθ. ἴο ΨΠἜΟΠῚΙ 
{Ππηγ8565 οᾶπηθ. Ηδ Πᾶπαθα ονεὺ ἴο Ποὺ Πἰ5. Κίπροβῃῖρ 
ον εΥ ἐπε ϑδσπηΐδηβ, πα δ ρ] ον α 4ἃ}}] ροββί]6 ὈΪαπα- 
ἸΒῃγηθηΐθ ἰο σαίη ἤδν ἰονα ; θαὺ 516 ἔε]Ὁ ἃ ρϑββίοι Ὁ" 
]γ8θε5, ῆο νὰβ ὑπθημ 1} Ποὺ, πὰ ἰοαΐῃεϑα 
(ΔΙ ομ5 ἃπμα [ουρθαάε Πίμη ἴο ἰᾶπα οὐ ἢδὺ ἰβ]απα. 
3, Ηονενονῦ, μῈ νου] ποὺ οἴορ οοιμηΐηρ, ἃπα οου]α 
ἴα 1κ οὗ ποϊῃϊηρ θαΐ (ἷγοθ, πα 5Π6, θείηρ' δα γθιηοὶν 
ΔΠΡΥῪ ψΥΙ Π Πίτη, ἰδ ἃ 8πᾶγε ἴῸγ Πίτη πα Πα πὸ 
ΒΟΟΠΘΥ ἰηνῖςεα Ὠΐτ ἰηἴο ΠΕΥ ρος θυ 5Π6 5οὺ θεῇοτγε 
γα ἃ ἔα 0]6 οονεγϑδα νυ τ ἢ 4}} πα ποῚ οὗ ἀδϊηὐ65. Βαΐ 
1Π6 τηϑαΐβ εσα {111 οἵ τηᾶρὶοα] ἀτιρθ, ἃ Πα ἃ5. Β00} ἃ 5 
Οὐδ] ἢ π5 Πδα δαΐθῃ οἵ ὑπ θη, ἢ ννὰϑ βίο ΚΘη τηδα,} πα 
5Π6 ἄτόνε ἢΐτη ἱπῖο {πε ρὶρ-οἴγεβ. ὃ. Αὔξεν ἃ οϑυΐαϊη 
ἔπη, ἤόννανεν, πΠ6 ᾿δαηΐα θ᾽ ἅυτὴν ἰαπάθα οα {πὲ 
θα πα ἴο Ἰοοὶς ἔῸγ (δ] μα; δηα 56 ὕπεη γο] θαβϑϑα, 
πὰ ἤτοσὰ ἐπεῈ Ἂποῃαπίιηθηΐ, ἤγοὺ Ὀϊπαϊησ ἢΐπ Ὀγ 
οαὔῃ ὑμαῦὺ ἢῈ νου πανεῦ βεὺ ἔοοῦ οὴἡ ἔπε ἰβϑίαπα 
ἀσαῖῃ, ΘἰΠΘῚ ἴο νοο ΠΟΙ ΟΥ̓́ΤΟΙ ΔὴῪ Οὐ ΟῚ ΡΌΤΡΟΒΕ. 

ΠΡ] 

ΤῊΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ ΗΔΗΡΑΠΥΟΕ 

ἤἔγορι ἐμ ΤΉγὰχ οὗ Επρλογίοη 5 απα ἤγοηι 1)εοίααα5.5 

1. Οὐυμενυβ ὑπ6 βοὴ οὗ Τε]ειβ αὖ ΑὙρὸβ τηδυυϊθα 
Ε)ρ᾿ςαβία ἀπ δα ἔννο 50η5, γγο γγεῦε ΘΠ] δα [4ἀ5 πᾶ 

οὗ Ἄοτηδ ; ἢ6 ννὰβ οὗ ραυύϊοιϊαν ᾿πίθυοϑῦ ὑο Οὐν Π6}1π8 (41188, 
Ῥδοδιιβθ Βοη6 οὗ Πἰβ ὑοῦ 5 ὑγο 6 ὑγδηβαῦθα ᾿πῦο Ταὐϊη Ὀγ Πϊη,. 

9 ΟΥ̓ 1856 ἀπ πουγη. Ὑ᾽ υίοιιβ αὐζθιηρίβ παν θ6 θη τηδᾶρ, 
νυ Πουῦ ΔΗ νΟΥῪ βαὐβέαδοίου υ ὑθϑα!ί, ἰο Θμηθ μα ὑΠ6 πᾶτηθ Ἰηΐο 

, Ατούϑαδβ, 1)οβιδήδβ, ὨΙ θα 445, Π]ηΐαβ, Αὐπαπδᾶδβ, οἵο. 
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ΤΗΕ ΤΟΝΕῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΒΝΙΤΙΒ 

Θήραγρον, θυγατέρα δὲ “Αρπαλύκην, πολύ τι 
τῶν ἡλίκων θηλειῶν κάλλει διαφέρουσαν. ταύτης 
εἰς ἔρωτα ἐλθὼν χρόνον μέν τινα ἐκαρτέρει 
καὶ περιῆν τοῦ παθήματος: ὡς δὲ πολὺ μᾶλλον 
αὐτὸν ὑπέρρει τὸ νόσημα, τότε διὰ τῆς τροφοῦ 
κατεργασάμενος τὴν κόρην, λαθραίως αὐτῇ συν- 
ἢἤλθεν. 3. ἐπεὶ μέντοι γάμου καιρὸς ἣν καὶ 
παρῆν ᾿Αλάστωρ, εἷς τῶν Νηλειδῶν, ἀξόμενος 
αὐτήν, ᾧ καθωμολόγητο, παραχρῆμα μὲν ἐνεχεί- 
ρίσε, πάνυ λαμπροὺς γάμους δαίσας: 3. μετα- 
γνοὺς δὲ οὐ πολὺ ὕστερον διὰ τὸ ἔκφρων εἶναι 
μεταθεῖ τὸν ᾿Αλάστορα, καὶ περὶ “μέσην ὁδὸν 
αὐτῶν ἤδη ὄντων, ἀφαιρεῖται τὴν κόρην, ἀγαγό-. 
μενός τε εἰς "Ἄργος ἀναφανδὸν αὐτῇ ἐμίσγετο. ἡ 
δὲ δεινὰ καὶ ἔκνομα πρὸς τοῦ πατρὸς ἀξιοῦσα 
πεπονθέναι, τὸν νεώτερον ἀδελφὸν κατακόπτει, 
καί τινος ἑορτῆς καὶ θυσίας παρ᾽ ᾿ΑἈργείοις 
τελουμένης, ἐν ἣἧ δημοσίᾳ πάντες εὐωχοῦνται, 
τότε! σκευάσασα τὰ κρέα τοῦ παιδὸς παρατίθησι 
τῷ πατρί. 4. καὶ ταῦτα δράσασα αὐτὴ μὲν 
εὐξαμένη θεοῖς ἐξ ἀνθρώπων ἀπαλλαγῆναι, μετα- 
βάλλει τὴν ὄψιν εἰς χαλκίδα " ὄρνιν: Κλύμενος 
δέ, ὡς ἔννοιαν ἔλαβε τῶν συμφορῶν, διαχρῆται 
ἑαυτόν. 

1 ΜΕ, καὶ τότε. ΤΠ οΟἸ]ββίοη 15 ἀπ ἴο Πιϑργϑη. 
5. ΜΗ, καλχίδα. Τῦ 15 ἃ ὈϊγΑ͂, ΔΡΡΑΓΡΘΗΟΥ οὗ ὑπ παντκ ὑγ]θα, 

1 ΠΘ 1 1πῸ’ ποι ἃ Ί ΠΟτιΒ ςουπῦτϊθθ. Θοαβ 6Ὰ]] ἴὐ ΟΠ ]οἱβ, τηθὴ 
Ονιιϊμα οι, Ἡοπιθν, Πα χῖν. 291]. 
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ΚΎΕΗ ΒΡΘΕΥ- ΟΕ ΗἈΑΒΡΑΡΥΟΕ 

ἹΠοΙΆρΟΥ, ἃπα ἃ αἀδιρηΐεν, Ηρα γοθ, ν ῆὴὺ ννὰβ ἔδυ 
1Ππ6 πηοϑὺ δι] ννουηδη οὗ ἢδὺ {ϊπηθ. ΟἸγ ΘΠ 5 
γνὰ5 5εϊΖεα υνἱ}} ον ἴον που. ΕῸΣΪ ἃ ἰἰπηθ Πα ΠοΙα ουὖ 
ἃ Πα Πδα {δ τηδβίοσν οἵ Πὶβ ραβϑίοῃ ; δῦ Ὁ σαΠη6 
ΟΥΟΥ Ὠΐπ) ἃρσαίη ἢ ἱπογεαβθα ἴοτοθ, ἀπ πὰς ἴπθὴ 
ἀοααπαϊηΐϊοα {Π6 ον] οἵ 5 ἔβα! ηρθ ΓΠγΟῸ ἢ ΠΟΥ ΠῸ156, 
ἃ Πα οοηβογίθα νυ ἱτἢ ΠΟΙ βεογεῦν. 2. Ηονανεσῦ, ὑΠ6 {ἰπη6 
Αὐγνοα ἡ ΠῈπ 5Π6 νγὰβ στρα ἴοὺυ τηδυτίαρσθ, 8πηα Αἰδβίου, 
ὁπ6 οὗ {πε γτᾶοο οὗ Νείειβ, ἴο οι 5Π6 ἢδα ργθνὶοιβ)ν 
Ὀεθη ὑείϊχσοιϊμεα, πὰ οοπῆθ ἴο ννεὰ πεῖ. ΟἸγτηθπιιβ 
Βᾶαπαᾶθα Ποὺ ονεῦ ἴο πὴ ψὶλποιῦῦ Ποϑι αϊίοη, δηα 
οαἸα ταῖθα {Ππ τηϑυγϊαρα ἴῃ τηδρηϊποθηῦ βῦγ!θ. ὃ. Βαυΐ 
Αἴου πὸ ἰοπρ Ρευϊοα ἢἷ5. τἸηϑά ποθ ἱπάπιοθα ᾿ΐπη ἴο 
ομδηρα Πἰβ τηϊπα ; 6 Πυθα αἴζεν Αἰαβίον, οδπρηΐ 
186 ρϑὶν οἵ ἱῆδῃ θη πον εγα Πα ἔςνναν ὁπ {πεῖν 
]οῦσΠΘΥ, βεϊσθα {Π6 οἷν], ἴοοῖς Ποὺ θδοῖκ ἴο ΑΥρῸ5, ἃπαὰ 
{ποτα ᾿ἰνεα υντἢ ΠΟΙ ΟΡΘΏΪΥ 85 ἢ ψιθ. Εδε]ησ ὑπὰΐ 
516 Πδᾶ τϑοοϊνεα οὐπ6] δηα ἢδρττοιι ὑγεαϊιηθηῦ αὖ πον 
ἔαυ μου Πᾶπᾶβ, 5η6 ΚιΠΠοδα ἃπα οὐὖ᾽ ἴῃ ρΐθοθβ ΠεῈὺ 
γοῦηρ οι Ὀγοῦπ θυ, ἀπ  Πεπ ὑπαγα ννὰβ ἃ δϑίϊνα! πὰ 
βδουύῖῆος Ὀθοϊπο' οοἸ ταῦθα διηοηρ ἔπ 6 ρθορ]ε οὗ Αὐρὸβ 
αὖ ψ]0ἢ ὑπαν 411] [δαϑθὺ αὖ ἃ ρυθ]ῖς θαπαημπεῖ, 5Π6 
οΟΟΚοα {πὰ θογ᾽5 ἤθη ἃπὰ ϑεῦ Ὁ ἃ5 τηϑθαὺῦ Ὀεΐοτε 
Ποὺ ἔαϊ πεν. 4. Τ 15 ἀοπο, 5η6 ργάγθα ἤρθανε ὑπαῦ 5Π6 
τηρηῦ θῈ ὑγαπβδαἰθα ἀνγὰν ἔγῸ ΠῚ) ΔΘ ρ' τηϑ Κὶ Πα, πα 
5Π6 νγὰβ8 ὑγδηϑίουτη θα ἰηἴο ὑπΠ6 Ὀἱγα ο4}16α {Πς ΟΠ Α]οἱ5. 
ΟἸγιηθπ5 γπΠθη 6 θεσὰη ἴο τεῆθοϊ οἡ ἃ1}} ὑΠ6 568 
αἰδαβίθυβ ὑπαῦ δὰ Παρρεπμθα ἴο ἰδ [δγηῖγν, ἴοοὶς ΠῚ5 
οὐ [1 6. 
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ΤΗΝ ΤΟΝΕῈ ΒΟΜΑΝΟΙΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΒ 

᾿ὐον 

ΠΕΡῚ ΑΝΘΕΩΣ 

᾿στορεῖ ᾿Αριστοτέλης καὶ οἱ τὰ Μιλησιακά 

Ἔκ δὲ ᾿Αλικαρνασσοῦ παῖς ᾿Ανθεὺς ἐκ 
βασιλείου γένους ὡμήρευσε παρὰ Φοβίῳ, ἑνὶ τῶν 
Νηλειδῶν, τότε κρατοῦντι Μιλησίων. τούτου 
Κλεόβοια, ἥν τινες Φιλαίχμην ἐκάλεσαν, τοῦ 
Φοῤίου γυνή, ἐρασθεῖσα πολλὰ ἐμηχανᾶτο εἰς τὸ 
προσαγαγέσθαι τὸν παῖδα. 2. ὡς δὲ ἐκεῖνος 
ἀπεωθεῖτο, ποτὲ μὲν φάσκων ὀρρωδεῖν μὴ κατά- 
δηλος γένοιτο, ποτὲ δὲ Δία Ἐένιον καὶ κοινὴν 
τράπεξαν προϊσχόμενος, ἡ Κλεόβοια κακῶς 
φερομένη ἐν νῷ εἶχε τίσασθαι αὐτόν, ἀνηλεῆ τε 
καὶ ὑπέραυχον ἀποκαλουμένη. 5, ἔνθα δὴ 
χρόνου προϊόντος, τοῦ μὲν ἔρωτος ἀπηλλάχθαι 

7 7 Ν Ν 2 ᾿ 

προσεποιήθη: πέρδικα δὲ τιθασσὸν εἰς βαθὺ 
φρέαρ κατασοβήσασα, ἐδεῖτο τοῦ ᾿Ανθέως ὅπως 
κατελθὼν ἀνέλοιτο αὐτόν: 4. τοῦ δὲ ἑτοίμως 
ὑπακούσαντος διὰ“ τὸ μηδὲν ὑφορᾶσθαι, ἡ 
Κλεόβοια ἐ ἐπισείει στιβαρὸν αὐτῷ πέτρον' καὶ ὁ 
μὲν παραχρῆμα ἐτεθνήκει" ἡ δὲ ἄρα ἐννοηθεῖσα 
ὡς δεινὸν ἔργον δεδράκοι, καὶ ἄλλως δὲ καιομένη 
σφοδρῷ ἔρωτι τοῦ παιδός, ἀναρτᾷ ἑαυτήν. δ. 
Φοβίος μέντοι διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὡς ἐναγὴς 
παρεχώρησε Φρυγίῳ τῆς ἀρχῆς. ἔφασαν: δέ τινες, 
οὐ πέρδικα, σκεῦος δὲ χρυσοῦν εἰς τὸ φρέαρ 

1 ΒΟΠῚΘ. ΒΟΠΟ]ΔΥ5, ΒΌΟἢ. ἃ8Β. ΜΈΌΘΙ]ον, πᾶν ἀοιθέοα μοῦ ον 
{15 ΒΌΟΥΥ οδη Τ6Ά}}ν ΘΟΠΊΘ ἴΠῸΠῚ 8 ΠΥ οἵ Αὐ βίοι θ᾽ Ὰ γοῦΚβ, δηά 
αν Ῥγοροβϑά ἴο γθδᾷ βοῃὴθ οὔπϑι πϑη16, 516} ἃ ΑΥβυοἸΘῈ8. 
Βυαῦ ὑπὸ ῬΒΠ]ΟΒΟΡἤΘυ5. οἷΐθη οι] ουθα ἸΩΥὉΠοΪορίοα] ὕδ]65. ἴη 
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ἜΗΝ; ΒΤΟΕΑΥῪΥ ΟΕ ἈΝΤΗΕΙ͂ΙΒ 

ΧΙΥ 

ΤῊΚ ΤΟΥ ΟΕ ΑΝΤΗΕῦΒ 

ἤγορι Αἰ γιδίοιο 1 ἀπα ἐδο τυγθγ5 οΓ᾽ Μι]δβίδ ΗἸϑίουνν 

1. Α συόούτη πδιηθα Απίμειιβ, οἵ τόογαὶ Ὀ]οοά, πδά 
θεθη βεπῦ 5 ἃ μΒοβῖασε ότη ΗΔ] οαν πᾶ58ι5 ἴο ὑΠ6 οουγὶ 
οἵ ΡΠορία5, οπα οὔ {πε τὰσε οἵ ΝβΊδθιϑ, γνῃο ννᾶ5 αὖ ὑπαΐ 
τἰτὴθ ΤᾺ]ΘΥ οἵ ΜΙ]οῖα5. ΟἸθοροσθα, ὑπΠῈ να οἵ ΡΠΟΘΙα5 
(οὐποὺ δου 165. 641}} ἢθν ῬΒΠΠΔΘΟἢ τη 6), [6]1 ἴῃ ἰονὲ 
ψΊ ἢ Πίτη, πα δ ρ] ον θα 41} ροβϑῖ 0] 6 τπθϑηβ ἴο δίῃ 
᾿ηῖ5 αἴϊεοϊίοης. 23. Ηδ, ποννενϑυ, γερεβ] δα ἤδὺ δάνδμοαβ ; 
βοιηδίϊηεβ ἢ6 αἀδοϊανθα ὑπὰῦ ἢΠ6 {γε θ!]εαὰ αὐ ὑπὸ 
ἐμουρηὶ οὐ αἰβοονενν, νυ ἢ1]6 αὖ οὔπεὺβ ΠῈ ἀρρθδ]βα 
ἴο Ζειι5 ἃ5 σοα οἵ Ποβρι α! ν ἀμ {ΠῚ ΟὈ] σα ἰοἢ5 
ἱμηροβϑά οἱ ἢΐπ) Ὀγν ὑπ Κίηρ᾽β. ἰ80]6 αὖ ννῃίοῃ {παν 
οΐῇ αἱ. ΟἸδοθοθδ᾽ 5 ραβϑίοῃ ἴοοῖκς ἃ αν] ἔμπγῃ ; 5Π6 
οΔ]]6α Πΐτη νοϊὰ οἵ ρὶζν ἀπα ργοιά, ἀπα ἀδίουτηϊηεα ἴο 
ΔΚ νΘηρθδ 06 οὁἢ ἢΐπ : (3) Δηα 50, ἃ5 {ϊπὴ6 ννεπΐ Ο[, 
5Π6 ρΡγεϊεπαδα ὑμαΐ 59η6 ννὰβ τα οἵ Πεὺ ἴονε, ἃπα ὁπ 6 
ἀαν 5η6 οΠαβεᾶ ἃ ἴδιηθ. ραγίασο ἀονη ἃ ἄδ66Ρ ψῈΕ]], 
ἈΠ ϑκθὰ Απίποιβ ἴο οὉ ἄόονῃ πα ἔθος ἰδ οαΐ. 
4. Ηδ γϑδα!]ν οοπβϑηϊαα, βυβρθοϊπρ ποϊῃϊηρ 11} ; αὶ 
θη 6 ᾿δὰὰ ἀεοβθοθπαθα, 5ῃ6. ριβηθα ἄονῃ δὴ 
ΘΠΟΙΤΏΟΙΙ5 βίομθ ΠΡΟη [ἶτη, ἀπ 6 ἰπϑίδηθ)ν οχρίνθά. 
ΤΠ θη 516 γὑϑα] θθα. ὑῃ6 του Ὁ]6 οὔθ 5η6 ἢδᾶ ροχὴη- 
τηϊ θα ἀπά, οίηρο 4150. 56} ἤγεα ψ 1 δὴ Ἔχοθεαϊΐϊηρ 
Ραϑβίοῃ ἴου {Π6 δ, μαποθα Πουθο!: (5) θὰ ῬΠΟΡΙι9 
οοπβί θυ ᾿ϊμη56} 17 ἃ5. ΠΟΥ ἃ οαγ86 θθοδιβα οὗ ἔπ 686 
δνεϑηΐβ, ἃπα Παπάθα ονοὺ ἢἰς. Κίπρϑηῖρ το ῬΗγγυρίαβ. 
ΟΥΠοὺ δα που 65 βὰν ὑΠπαῦ ᾿δ ννὰβ ποῦ ἃ ραγένασο, θα 

ὉΠΘΙΓ ΠΊΟΥΘ 56. ΊΟῖ5. νου Κ5, ἃ5. Ρηῃδηΐαβ ἴῃ Νο. ΥἼ1., ἀπ {Πὶ5 
ΠΊΔΥ ῬΟΒΒΙΌΙν θΘΙοπρ ἴο ἃ ἀδβουρύϊοη οὗ {Ππ6 ἰού οὗ σονθγη- 
τηθηῦ αὖ Μ|ηοίι. 
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ΤΗΕ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΉΗΒΝΙΌΘΒ 

βεβλῆσθαι, ὡς καὶ ᾿Αλέξανδρος ὁ Αἰτωλὸς μέμνη- 
ται ἐν τοῖσδε ἐν ᾿Απόλλωνι: 

[Ταῖς Ἵπποκλῆος Φοβίος Νηληϊάδαο 
ἔσται ἰθαυγενέων γνήσιος ἐκ πατέρων' 

τῷ δ᾽ ἄλοχος μνηστὴ δόμον ἵξεται, ἣ ἧς ἔτι νύμφης 
ἠλάκατ᾽ ἐν θαλάμοις καλὸν ἑλισσομένης, 

᾿Ασσησοῦ βασιλῆος ἐλεύσεται ἔκγονος ᾿Ανθεύς, δ 
ῳ ὁμηρείης πίστ᾽ ἐπιβωσάμενος, 

᾿πρωθήβης, ἔαρος θαλερώτερος: οὐδὲ Μελίσσῳ 
Πειρήνης τοιόνδ᾽ ἀλφεσίβοιον ὕδωρ 

θηλήσει τέρεν᾽ 1 υἱόν, ἀφ᾽ οὗ μέγα χάρμα Κορίνθῳ 
ἔσται καὶ βριαροῖς ἄχγεα Βακχιάδαις" 10 

᾿Ανθεὺς “ὡρμείῃ ταχινῷ φίλος, ᾧ ἔπι νύμφη 
μαινὰς ἄφαρ σχήσει τὸν λιθόλευστον ἔ ἔρων' 

καί ἑ καθαψαμένη γούνων ἀτέλεστα κομίσσαι 
πείσει" ὁ δὲ Ζῆνα Ἐείνιον αἰδόμενος, 

σπονδάς τ᾿ ἐν Φοβίου καὶ ἅλα ξυνεῶνα θα-. 
λάσσης, 1 

κρήναις καὶ ποταμοῖς νίψετ᾽ ἀεικὲς ἔπος" 

ΠῚ 6 ΜΗ, γϑδὰβ. μέγαν, νγ 0) 15. 1π γ 1 510 8} τηοϑῦ πῃ- 
ΠΠ|κοῖν, ἀπμα ροῦν ἀδυϊνθα ἔροπὶ μέγα ἔπγῦθου οὐ ἴπ ᾧῃ8 
Β8 Π16 ἴπ6, ΤΠ6 οογγθοίίοη ἴῃ ὑπ ἰοχῦ 15 ἄπ ἴο Ηδμρῦ, ἀπα 
15. 85 ΠΙζοΙν ἃ85 Δ οὔθ, 

ι ΟΣ ῬΙδατοι ἴῃ Δοϑίο!α, ἃ οομὑθιηροσαῦν οὗ Αταῦαβ απ 
Ῥ]οίαβ. ΤῊ]5 οχύγϑοῦ ΔΡΡΑΥΘΟΥ ΘΟὨ65. ἔροῃ ἃ ῬΟΘΩ Ἰη 
γνΠ]οἢ. ΑΡΟΙ]Ὸ 15 Ῥγϑαϊουύϊηρ ὑπ ἔαῦθϑ οὗ νϑυίοιβ νἹοῦϊπηβ οὗ 
ἘΠΠΉΠΘΔΡΡΥ ἰονο δἤαϊνβ. : 

5. Τητῦ. ““ψ 1116 5116 νγὰβ 8501} ἃ γοιπῃρ Ὀγῖάθ πα τνὰ8 ὑπ πη; 
16 ψγο0] οἡ 16} ἀἸβίδβ' 1) {Π6 ἸΠΠ6᾽ ΟΠ θΘΥΒ. οὗ {86 
Ῥδ΄δοθ." 
 Αββθϑι5 νὰ ἃ οἷν ἴῃ ὑπ ὑθυυϊύουν οὐ Μι]θῦιθ. ΤῊΘ 

ὙΓΟΥΩ͂ την Ὀ6 Πδύθ δἰῦποι ὕπθ πᾶῖθ οὗ ὑπ οἷν οὐ οὗ 108 
ΡΟ ποῖα [ΟΠ ΘΓ. 
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ἘἝΗΕ ΘΤΟΕΚΥῪΥ ΟΕ ΑΝΤΗΒΕΙ͂Β 

ἃ Οαρ οἵ ροἱά, ἐπαῦὺ ννὰ5 ὑμπτόν ἄονη ἰπἴο {ῃ6 νψ»Ε]]. 
ΤῊ Ϊ5 ἰ5 ὑπ βἴουν σίνεη Ὀν ΑἸθχαπάευ Αδζοϊιϑβ ' ἴῃ Πϊς 
Ἅροίιο --- 

Νεχὺ 15 ἐπε ἰδ]6Ὲ οἵ Ῥῃοθίμβ θεριιη, 
ΟΥ̓ Νεϊδιιβ᾽ πο0]6 ᾿ἴπὸ ἴδ γα α- ΟῚ 506. 
ΤῊΪ5 οὨ1Πἃ οὗ ΗἸΡΡοοΙε5 ἃ βροιβα 5Π4}] υυίῃ, 
Υουπηρ,, ἃἀπα οοηΐεπὲ ἴο 51ὖ αὖ Πομηδ πα 8ρίῃ : 5 
Βαυΐ 1ο, Αββεϑβι8 ὃ 56Π68 ἃ τογὰϊ] ὈΟΥ, 
Απέπεαϑβ, ἃ5 πορίᾶρθ," ἔπη Π6 βρυϊηρβ ἤγβῦ ἸΟῪ 
ΑΔ 5Ε ΠΡ Ιηρ' Ιονε του---ποὺ Πα ὅ 50 ἔδὶν 
Ποῖ ἴο Με] ββιιβ αἸα Ρίτεπα "6 δν 
(ΓΠαὺ τρυττα] ἔοι), τ᾿ πο ον τα] (οὶ πὶ ἢ {τεθα, 
Τὸ {πῸ θοΪαὰ Βαοοῃιδαβ ἃ θᾶπε πάθεα. 
Απέδβοιιβ ἰ5 ἀθὰν ἴο Μούουτνν ἀρονς, 
Βαΐ {πε γοιηρ υνἱΐα ἴον ἢ ἔθε]ς σαν ὅ Ἰονε: 
ΟἸαβρίηρ μϊ5 Κπθαβ, 516 ρύδνυϑβ ῃΐπι ἴο οοπηβεηΐ ἢ 
Βαΐ Πα τεΐιβοϑ, δαυηρ Ρα ΙΒ μηδ ηὗ, 
ΤΠ 7ονε, ἐπε ροά οἵ μοβρι᾿α] τυ, 
Απα {πΠ6 Ποβὲ᾽ 5 Ὀγεδα πα 5810 ὃ ουϊταρσδά "» : 
Ηε ν1}} ποῦ 50 ἀἸβϑῃοποῦν ΠΟΙ 5 ἐγιιϑῦ, 
Βαυξ οαδὲβ ἴο 56ὰ ἃ πα βἔγεατη ἐπε ἐποιυρἢὶ οἵ ᾿π5ἰ.ὅ 

4. Τλῦ, ““Ἰηνοκίηρ {Π6 5ιιγο οαῦηβ οὗ ποβίασθ: 9} 1ρ.᾽" 
5. Αοΐδθοῃ, γγοβα ἀθαῦῃ νγὰβ ὕΠ86 σδιβα οὗ {πΠ6 δχραϊβίοη οἵ 

{Π6 οἷδπ ψγηὸ Π8α ὑυγδηηϊζοα ονοῦ Οὐ. ΤῊΘ ἔ8]} βίου 
τπδῦ Ὀ6 ἰοαπα ἴῃ ῬΙαΐανοι, Δαγγαΐίοπεξ Α πιαίογῖαε 2. 

6 Τηῦ. ““ἀεβουνίπρ οὗ θοίηρ βίοπϑαᾶ." 
τ ΤῈ 6 πηϑδηΐηρ 15 ἃ ἰ{{16 ἀουθὑξα], απ βοτηθ ἤν ργοροβθά 

ἀθέμιστα τελέσσαι. Ῥαῦ 1 {μῖπκ ὑμαὺ ἀτέλεστα οἂπ Τηθ8ῃ ᾿ 
“ὑπ δῦ σγΒΊ ἢ οὐρἠέ ποῦ ἴο οοτηβ ἴο ρΡ885.᾿ 

8.Α τηγϑίθγϊοιιβ βχργθββδίοθ. Π ὅλα ξυνεῶνα ΤΟ] ΤηΘΔΠ8 
ΚΕ 86 58}ῦ οὗ ποβρι αν," θαλάσσης ταιιδί θ6 σμδηροα, ὑποαρἢ 
86 οοπ]θούμγθβ (θαλείης, τραπέζης) ἀτ6 πιοβὺ πηϑαύϊβίδοίονν. 
1 ἀουθύ 1ἢ 1ὖ 15. ὑθα!ν δὴν τηογ8 ὕπϑι ἃ σον δη 10Π8] ΘΧΡΓΙΘΒ8- 
ΒΊο, “5810, {π6 οοιηγϑᾶθ οὗ ὑπὸ 568." 

9 Ταῷς. ““Μ|Π] νγὰ5}} αὐγὰν ἴῃ ΞρυΪησ5 δηα Γἰν Υβ ὕΠ6 ΠΠΞΘΘΙΗΪΥ 
γρογα." 
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ἸῊΒ ΙΟΝΒῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΒ 

ἡ δ᾽ ὅταν ἀρνῆται μελεὸν γάμον ἀγλαὸς ᾿Ανθεύς, 
’ 

΄ 

δὴ τότε οἱ τεύξει μητιόεντα δόλον, 
7 3 “ὦ 7 ͵7 .Υ Φ 

μύθοις ἐξαπαφοῦσα: λόγος δέ οἱ ἔσσεται οὗτος" 

Γαυλός μοι χρύσεος φρείατος ἐκ μυχάτου 20 

νῦν ὅτ᾽ 1 ἀνελκόμενος διὰ μὲν καλὸν ἤρικεν οὖσον, 
᾽ Ν δ᾽ 2 Ν 7] Ὑ , ὙΡ ὃ ὃ ᾿ς 

αὐτὸς δ᾽ ἐς Νύμφας ὠχετ ἐφυὸριάδας 
Ν Ά [οἱ 2 2 Ψ 2 Ἕ Ν “ ᾽ ΄ 

πρὸς σὲ θεῶν, ἀλλ᾽ εἴ μοι, ἐπεὶ καὶ πᾶσιν ἀκούω 
ς .- 3 “ ,ὔ 

ῥηϊδίην οἶμον τοῦδ᾽ ἔμεναι στομίου, 
2 »» ᾽ ,ὔ 5’. οἶὰ , ,ὔ » - 

ἰθύσας ἀνέλοιο, τότ᾽ ἂν μέγα φίλτατος εἰης. 25 

ὧδε μὲν ἡ Φοβίου Νηλιάδαο δάμαρ 

φθέγξεθ᾽- ὁ δ᾽ οὐ φρασθεὶς ἀπὸ μὲν Λελεγήϊον εἷμα 

μητρὸς ἑῆς ἔργον θήσεται ᾿λλαμενῆς᾽ 

αὐτὸς δὲ σπεύδων κοῖλον καταβήδεται ἄγκος 

φρείατος: ἡ δ᾽ ἐπί οἱ λιρὰ νοεῦσα γυνὴ 30 

ἀμφοτέραις χείρεσσι μυλακρίδα λᾶαν ἐνήσει" 

καὶ τόθ᾽ ὃ μὲν ξείνων πολλὸν ἀποτμότατος 

ἠρίον ὀγκώσει τὸ μεμορμένον' ἡ δ᾽ ὑπὸ δειρὴν 
ς , εὖ [οἷ , :] 3 ." 

ἁψαμένη σὺν τῷ βήσεται εἰς Αἴδην. 

ΤΕ" 

ΠΕΡῚ ΔΑΦΝΗΣ 

Ἢ ἱστορία παρὰ Διοδώρῳ τῷ ᾿Ἐλαΐτῃ ἐν ἐλεγείαις καὶ 

Φυλάρχῳ ἐν ιε΄ 

1. Περὶ δὲ τῆς ᾿Αμύκλα θυγατρὸς τάδε λέγεται 

Δάφνης: αὕτη τὸ μὲν ἅπαν εἰς πόλιν οὐ κατήει, 

οὐδ᾽ ἀνεμίσγετο ταῖς λοιπαῖς παρθένοις" παᾶρε- 
, Ν Αἴ ΤΣ ΄ "52 7 Κις 

σκευασμένη δὲ πολλοὺς “ κύνας ἐθήρευεν καὶ ἐν 

τ Μ8. ὁγ (ὅ γ᾽). Τῆδ οονυγθουῦϊοη 18 ἄπο ἴο Μοίηθκο. , 

5 Ἐὸν πολλοὺς κύνας (π6 ΜΞ. [ιᾶ8 πυκνάς. ΖδηρΟΙΔΠΠ65 

ἱπσϑηϊοῦβ!ν βυσσοβίθα ὑπαῦ {Π|6 π᾿ ννὰ8 ἃ γϊδρθαα οοπύγδούϊοη 

ῸΥ πολλούς, ΜΏΙ6 υκνας ἰ5 ΠΊΘΡΟΙΥ ὑπ Ἰοῦῦθυϑ οὗ κύνας ἴῃ 

δηοίοΥ ογᾶθυ. 
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ἜΗΝ, ΒΤΟΕῪ ΟΕΑΡΗΝΕἍΙ͂ 

Απίμεαβ γοίαβίηρ,, 5η 6 ψν}}} ὑπεπ ἀαν]βα 
Α θαπεῖία! Ξἰγαΐασειη. Παθα γα ἢεὺ 1168 :-- 
“Ὠγαν]πρ' τὴν σοΙ θη οαρ του οὖ ἐπε ψν6}} 
«δῦ πονν, {π6 οογτα Ὀγόκα ὑπτουρ, 8πα ἀοννῃ ἰὐ 

Ἐ6Π: 
ὙνπῸ ποι ἀΘβοαπα 86 -- δαϑυ ᾿{15, ἔπε ν β8γ-- 
5ανα ψν ῃαὺ νευα 656 {Π6 νναΐθυ- τη ἀΘ η8᾽ ΡΥΘΥ ἢ 
ΤΠὰ5 νη ἔποὰ σαί τὴν ὑμάη 5. 850. 5ρ6ᾶκΚ8 {ῃε 

ααθθη : 
ΗΕ, ρἜ1161655, ἀοἱβ ῃ15. ἕαῖς ( ῃῖο ἢ Παα θθ θη 
ΗἸ5 τιοΐμϑυ᾿ 8 παπαϊνουκ, ΠΕΡ 50ὴ ἴο ΡὈ6856, 
ΕΗ δ]]δηθπθ, ἀπιοηρ (Π6 [,6]6665), 
Ἀπα ἄονῃ Πα οἰϊτα5 : {πῸ ψ]οΚεα πνοιηδη βἔγαϊρῃϊ 
Α τοϊρηὐν τη1}]-5ἴοπα τ }]5 ΠΡΟΙ Πἰβ μαῖα. 
(δη σιαβῦ οὐ μοβίαρα βϑάαοθιν ἐπα ε᾽οὰ πᾶν ὃ 
ΤΠ6 νγ 6 }} νψν}}} θὲ ἢἷβ [ατε-ἀρροϊηϊεα σγᾶνε: 
ὙΥΒ116 5Π6 τυϑὺ βιγαϊσὔνναν Κηϊῦ ΠΘῚ ΠΕοΙς ἃ ΠΟΟΒ6, 
Απα ἀδαῖΐῃ ἃπα 5δ)αθς οἵ Ηδ]] νι μη τηιϊιϑὺ 

ο ὉΒοο86. 

ΧΥν 

ΤῊΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ ΙΑΡΗΝΕ 

 γοηι ἐδε εἰορίας μοόνις ΟΓ 1)ιοάογις 1 Γ᾽ Είαρα πα ἐδ 
ὠοοπέμ- γ ἀ δοοῖ οἱ Ῥαψίαγοίμι 3 

1. ῬηΙΒ 15 πον ὑπ βἴουυ οἵ ϑαρῇηε, ἐπε ἀδαρ  εΥ 
οἵ Αὐωγοΐαβ, ἰ5 τεϊαῖϊεα. 8516 θεὰ πϑνοὺ ἴο ΘΟ 
ἄον ἰηΐο ὑπῸῈ ἴον, ΠΟΥ οομβοσΐ ψῖ {πὲ6 οἶμον 
τηϑίἀθηβθ: ὑυῦ 5η6 σοῦ ἰορεῖμει ἃ ἰαῦρε ρϑοὶς οὗ 
Πουπαᾶβ ἃπα τπϑοεα ἴο πυπῦ, οἰζπευ ἴῃ 1, οοπΐα, ΟΥ̓ 

1 Οὐμουυγῖβα ἈΠ Κποννη. 
5Α πϊἰβίουϊαμ, νϑυϊοῦβὶν ἀθβουϊροα ἃ5 Ὀδίηρ οὗ ΑὔΠ6Π8 ΟΥ 

Ἐρυρῦ. Βαβι θβ 18 Πἰβύου θα] ὑγουκβ, μΠ6 ψτοΐθ ἃ μυθικὴ 
ἐπιτομή, ἴτομ) ψ Πΐοἢ {15 βύουυ πᾶν Ὀ6 ἰδῖκθη. 
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ΤῊΒ ΙΟΥΕῈ ΒΟΜΑΝΟΕΩ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΩ 
“ ᾿ “-“ ξ “Ὁ 9 Ν 

τῇ Λακωνικῇ καὶ ἔστιν ὅτε ἐπιφοιτῶσα εἰς τὰ 
ΡῚ ͵ τ ᾿] ᾽ὔ 

λοιπὰ τῆς Πελοποννήσου ὄρη" δι’ ἣν αἰτίαν μάλα 
7 ζ Ἁ Μ 

καταθύμιος ἣν ᾿Αρτέμιδι, καὶ αὐτὴν εὔστοχα 
“ ΄ Ἀ ὔ 

βάλλειν ἐποίει. 2. ταύτης περὶ τὴν ᾿Ηλιδίαν 
5 “ [4 3 7 - 9 ἢ 

ἀλωμένης Λεύκιππος Οἰνομάου παῖς εἰς ἐπιθυ- 
᾽ὔ Ω Ἂς μ Ν ΝΜ » “- - 

μίαν ἦλθε, καὶ τὸ μὲν ἄλλως πως αὑτῆς πειρᾶ- 
᾿ 

σθαι ἀπέγνω, ἀμφιεσάμενος δὲ γυναικείαις ἀμ- 
ς » ο 

πεχόναις καὶ ὁμοιωθεὶς κόρῃ συνεθήρα αὐτῇ. 
-“ Ν “ , 

ἔτυχε δέ πως αὐτῇ κατὰ νοῦν γενόμενος, οὐ 
, Ἂ ἴω Ν 

μεθίει τε αὐτὸν ἀμφιπεσοῦσά τε καὶ ἐξηρτημένη 
“-“ Ὡ ξ ᾽ Ά, εἾ » Ἅ, “ 

πᾶσαν ὥραν. 83. ᾿Απόλλων δὲ καὶ αὐτὸς τῆς 
εἾ 7 , 3 “Ὁ τ , » » 

παιδὸς πόθῳ καιόμενος, ὀργῇ τε καὶ φθόνῳ εἴχετο 
“ , [ο᾿ ““ 

τοῦ Λευκίππου συνόντος, καὶ ἐπὶ νοῦν αὐτῇ 
, Χ Ἁ -“ Ρ Φύσα ΄ 

βάλλει σὺν ταῖς λοιπαῖς παρθένοις ἐπὶ κρήνην 
͵7ὔ ’ , Ἁ 4 

ἐλθούσαις λούεσθαι. ἔνθα δὴ ὡς ἀφικόμεναι 
᾿ ΄ 

ἀπεδιδύσκοντο καὶ ἑώρων τὸν Λεύκιππον μὴ 
ἐν Ψ 7 ᾿ “ ᾿ Ἁ 

βουλόμενον, περιέρρηξαν αὐτὸν' μαθοῦσαι δὲ τὴν 
7 “Ἂ -“ 

ἀπάτην καὶ ὡς ἐπεβούλευεν αὐταῖς, πᾶσαι μεθίε- 
Ν Ν Ἕ Ν Χ 

σαν εἰς αὐτὸν τὰς αἰχμάς. 4. καὶ ὁ μὲν δὴ κατὰ 
“ ,ὔ ΝῚ ’ » , 

θεῶν βούλησιν ἀφανὴς γίγνεται" ᾿Απόλλωνα δὲ 
᾿ “ “- 7 

Δάφνη ἐπ᾽ αὐτὴν ἰόντα προϊδομένη, μάλα ἐρρω- 
κα 59 ς δὲ ὃ ’ Χ Ν 

μένως ἐφευγεν' ὡς ὃὲ συνεδιώκετο, παρὰ Διὸς. 

αἰτεῖται ἐξ ἀνθρώπων ἀπαλλαγῆναι: καὶ αὐτήν 
Ν , Ν 5 οἷ 2 ᾽ 

φασι γενέσθαι τὸ δένδρον τὸ ἐπικληθὲν ἀπ 
ἐκείνης δάφνην. 

206 

.Ὁὰὐπβε νυ 

᾿ 
: 



ΤΗΕ ΘΤΌΕΥ ΟΕ ὍΑΡΗΝΕ 

βοιηδίίηθβ σοϊηρ ἰπἴΐο πΠῸ οὔμοὺ οοαηΐγεβ οἵ ἐπε 
ΡεΕΙοροῦποθθ. ΕῸΣ {π|ὶ8 γθᾶβοη 5Π6 νγᾶβ υϑὲν ἀδδὺ ἴο 
Αὐζουηΐθ, γῆ να Ποὺ {πε οὐ οἵ βῃοοίίπρ' οἰγαὶρϊ. 

ὥ. Οπ οπα οσοδϑίοῃ 5Π6 ννὰβ ἐγανουβίηρ ἴἢ6 σου ν 
οὗ ΕΠῚ5, ἀπα ἔπεσε 1 θα ῖρριι5, {Π6 βοὴ οἵ (επουηδιι8, 

611] ἴῃ ἴονε νι Ποὺ ; πε τοβοϊνεα ποὺ ἴοὸ νγῦο Ποῖ 

ἴῃ ΔΠΥ͂ ΘΟΠΊΠΠΟΙ τγαν, ὑδ ἀβϑαμηθα ΟΠ ΘΠ 5. οἰ 65, 
ἃ Π6, ἴῃ ἔπε οτῖθα οὗ ἃ τπδῖά θη, Ἰοϊπθα ποὺ πη. Απα 

ἰδ 50 Βᾶρρεπβα παῖ 53Π6 νεὺὺ 800 θδοδηηθ δα γουη οὶ ν 
ἔοπα οἵ Ἠΐτῃ, ποὺ νγουα 5η6 ἰοῦ ἢϊπ αυϊ ΠοΥ 546 
δ γδοῖηρ ἢΐπὶ ἃπα οΟἸϊπρίηρ ἴο Πϊπὶ αὖ 4}] {ϊπ|68. 
5. Βαϊ ΑΡο]]ο ννὰβ. αἰϑο ἤγεα νυ ἰονε ἔου. {πε ον], 
ὉΠ 10 νγὰβ ἢ δ ] ηρ5 οἵ ἁηροὺ ἃπα Ἰδαϊοιϑυ ὑμαΐ 
ἢ 8ᾶνν ᾿Πεαοῖρραβ αἰννὰγϑ τ Ποὺ ἢ Πα ἐπογεΐοτα ρμαΐ 
ἰδ Ἰηΐο ΠΕ πυϊπα ἴο νἱβὶΐ ἃ βἴγθαμη νυ Πδὺ αἰξεπαάδηΐ 
τηδίά6η5, ἀπα ἔποτα ἴο θαΐπθ. Οἱ {πεῖν αὐτῖναὶ ἔΠου, 

παν 411] θερᾶη ἴο βἔρ; ἅμα ἤθη παν 8 ὑπαὺ 
Τα αοῖρριιβ ννὰβ ἀηνΠ]Ππρ ἴο [Ο]]ονν ὑπαὶ Θχϑιηρὶς, 
ἔμαν ἴοτε ἢἷ5 οἰοῦμδβ ἔτοτη ἢΐμη : θα θη ὑπο ν ὑπ 
Ὀεοαμηδ ἀνγᾶτε οὗ [ῃε6 ἀδοεῖῦ Πα πα ργδοιβεα ἀπ {πα 
Ρίοῦ πα πᾶ ἀδνίβεα ἃραϊηϑὺ ἔἤθιι, ὑπὸν ἃ}} ρ᾽ απρϑα 
ποῖ βρεᾶγβ ἰῃΐο ἢϊς Ὀοᾶν. 4. Ης, Ὀγν πε ψ}} οἵ 
πε σοάβ, αἀἰβαρρεαγεὰ ; θὰ ᾿ᾶρῆπε, βεείπο Αρο ]ο 
δαναποίηρ' ΡῸπ ΠΕΙ, ἴοοῖκ νἱροτοι 5} το ἢϊρηΐ ; {δ ῃ, 
5 ἢ6 Ραυγβαδα Ποὺ, 5η6 πρὶ οσθα ζει ὑμᾶὺ 5.6 τϊρηϊ 
θὲ ὑγδηβίαἰθα ἀννὰν ἰτοιὴ τηογία] εἰρη, πα 5116 15 
ΒΌΡΡοβεα ἴο πᾶν Ῥεοοηθ ἴθ ὑὰν-ἴγθο νυ ἢ ]ο ἢ} 15 
οΑἸ]οα ἀαρἤῆηε αἴζου Ποὺ. 



ΤΗΕ ΤΟΝΕῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΝ ΡΑΒΤΉΕΝΙΟΒ 

ΤΕ: 

ΠΕΗ͂ΡΙ ΛΑΟΔΙΚΗΣ 

Ἱστορεῖὶ Ἡ γήσιππος ἸΠαλληνιακῶν ' α΄ 

ε 1. ᾿Ελέχθη δὲ καὶ περὶ Λαοδίκης ὅδε λόγος, 
ὡς ἄρα παραγενομένων ἐπὶ ᾿Ελένης ἀπαίτησιν 
Διομήδους καὶ ᾿Ακάμαντος, πολλὴν ἐπιθυμίαν 
ἔχειν μιγῆναι παντάπασι νέῳ ὄντι ᾿Ακάμαντι' 

᾽ “- »» 

καὶ μέχρι μέν τινος ὑπ᾽ αἰδοῦς κατέχεσθαι, 
ὕστερον δὲ νικωμένην ὑπὸ τοῦ πάθους ἀνακοινώ- 

, ᾿Α , » “ " 

σασθαι Ἱ]ερσέως γυναικί (Φιλοβίη αὐτῇ ὄνομα) 
παρακαλεῖν τε αὐτὴν ὅσον οὐκ ἤδη διοιχομένῃ 

“-“ ’ὔ Ἄ, 

ἀρήγειν αὐτῇ. 2. κατοικτείρουσα δὲ τὴν συμ- 
“ “ ἴω ἰς 

φορὰν τῆς κόρης δεῖται τοῦ Περσέως ὅπως 
χω ῇ, , ͵ ᾿ 

συνεργὸς αὐτῇ γένηται, ἐκέλευέ τε ξενίαν καὶ 
, ,ὔ Ν Ἧπὼ ὙΝ 7 Ἁ φιλότητα τίθεσθαι πρὸς τὸν ᾿Ακάμαντα. Ἱ]ερσεὺς 

δὲ τὸ μὲν καὶ τῇ γυναικὶ βουλόμενος ἁρμόδιος 
- Ν Ν Ν Ν 7ὔ 2 » ΄ εἶναι, τὸ δὲ καὶ τὴν Λαοδίκην οἰκτείρων, πάσῃ 

ΡΝ Ἀπ λα ΄ ᾽ ΄, » 7 ᾿ μηχανῇ Σ τὸν ᾿Ακάμαντα εἰς Δάρδανον ἀφικέσθαι 
»} ἴω ,ὔ πείθει" καθίστατο γὰρ ὕπαρχος τοῦ χωρίου. 

ὃ. ἦλθε καὶ Λαοδίκη ὡς εἰς ἑορτήν τινα σὺν 
» ἴω ΄ » ΄ μ » ἄλλαις τῶν Τρῳάδων ἔτι παρθένος οὖσα. ἔνθα 

7 

δὴ παντοδαπὴν θοίνην ἑτοιμασάμενος συγκατα- 
ψ,Ἂ “ 7 ΄ 

κλίνει καὶ τὴν Λαοδίκην αὐτῷ, φάμενος μίαν 
ἊΨ ““ -“ ᾿ ͵ ἢ 

εἶναι τῶν τοῦ βασιλέως παλλακίδων. 4. καὶ 
΄ Ν “ 2 ς εἰ » 3 Λαοδίκη μὲν οὕτως ἐξέπλησε τὴν ἐπιθυμίαν, 

1 ΠῊὴ 6 ΜΆ. δὰἃβ Μιλησιακῶν, νν ϊοἢ 15 ἃ τηϊδύαϊο ᾿ηὐγοαπορα 
ἔγοῖὴ βοιὴθ οἵ ὕΠ6 οὔμϑυ {0165 (6... Νο. ΧΙΝ.). γε πον 
ἔγοιη Νο. ΝΊ. ὑμᾶῦ Ἡδθρθβϑίρραβ ψγούθ Παλληνιακά. 

δ᾽ μηχανῇ 15 Το]οννοα ἴῃ πὸ ΜΆ. Ὃν ἐπί οὐ ἐπεί. «[}820008᾽ 
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ΤΗΕ ΘΤΘΕΥ ΟΕ ΤΑΟΘΡΙΟΕ 

ΧΥΙ 

ΤῊΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ [ΔΟΡΙΓΕ 

ἔγονι ἐπ βιυδί δοοῖ οὐ ἐπε Ῥα!]επίαοα οὐ Περεσίρριο} 

1. [τ᾽ νἂ5 ἰο]ὰ οὗ [,δοάϊος ἐπαῦ, ἤθη Π)]ομηθ ας ἀπὰ 
Ἀσδαμηδβ οᾶτηθ ἴο 85Κ ἔου. ὑπε τοϑιογαίςοη οἵ Ηεξ]εη, 
5Π6 νγὰᾶβ βεἰζβεα τὶ ὑπὸ οἰτοπροβὺ ἀθβῖστα ἴο Πᾶνα ἴο 
ἀο νυ τ ἐπε Ἰαϊίευ, ν᾿ ΠῸ ννὰ8. 501] ἴῃ ἢὶβ ἤἢγβδὺ γοῦΐῃ. 
ΕῸΓ ἃ {της 5ῃδῖηε πα τηοάεϑῖν Καρὺ δου Ὀδοκ ; "αὶ 
αἰξογννασάβ, ονεύοοτης ὃν ἐπε νἱοϊθιος οὗ ΠεῚ ραϑβίοῃ. 
5η6. δοασυαϊπέοα ΡΒΠΟΡΙα, ὑπεῈ νέα οἵ Ρεύβαιβ, ψ τ ἢ 
1Ππ 5ἔαϊε οἵ πεῖ αἴεοϊοηβ, ἀπα ᾿τρ] γε ἤθὺ ἴο οομη 6 
ἴο ΠΕΙ τέβοια θεΐοσγε 5η6 ρευῖβῃθα υὐέευν ἔου ἰονε. 
2, ῬΒΙΟ Ια ννὰβ βοῦτν ἴον Π6 οἱν] 5 ΡΠ ρῃΐ, ἀπα ἀβκϑὰ 
Ρευβειβ ἴο Ἃαο ψῇῃαῖ 6 οου]Ἱα ἴο ΠΕΙρΡ, βυρσαβίπρ' 
ἐμαῦ ἢ6 5Ποι]α οοτὴθ ἴο ζευτηβ οἵ Πποβρί αν πα 
ΤΠ] παϑηῖρ ν Αοᾶμᾶθ. Ηθ, Ροΐῃ ὑεοᾶιβε δ 
ἀεβίτεα ἕο θὈῈ ἄρυθεῦ]ε ἴο ἢἰβ να ἀπα θδοδσβα Πα 
Ρἰεα Γιαοαῖοο, βραυεα πο ρ8ῖη5 ἴο ἱπάπιοα Ασδηηᾶβ ἴο 
οοῖηα ἴο [αγάδπιιβ, ποτα ἢῈ νγᾶὰβ ΡὌΨΝΕΥΠΟΥ : (3) πα 
Τοαϊοα, 511}} ἃ νἱγρῖπ, 50 οᾶτηδ, οι ῦμου νυ ΟΥΠΕΥ 
Ττο]δπ νΟΙΏΘΗ, 85 1 ἴο ἃ ἔεδιϊναὶ. Ρεύβειβ ἔπεσα τηϑα 6 
γοδαν ἃ πηοβὺ βυσηρίποιβ Ὀαπαιδῖ, πα, ἤθη ἰδ νγᾶβ 
Ὄνου, Πα ρΡαυΐ 1,οαϊςοα ἴο 5166 0 Ὀγ {πΠ6 5ἰάε οἵ Αοϑμῃηδ5, 
[6 ]Π1πρ' Ηΐτ ἐμαῦ 5Π6 νγὰβ ὁπ6 οἵ ὑπ τόν ὰ] σοποι 68. 
4, ΤΠυ5 Γἀοαΐϊοθ Δοσοιηρ ]5Πη6α ΠΕ ἀαβῖτα ἢ ἃπα ἴῃ 

1 ὅ66 {{0||6 οὗ Νο. ΥἹ. 

ἐπείγων 18 ὕπα τηοβὺ αὐύγδοιῖνθ οοπ͵θοῦασα 1 δὴν ψογα 15 
τ αν γοργεβθηΐθα ὕπογα : θαύ 1ὖ 566ΠῚ85 ΤΊΟΥΘ ΠΠκο]ν ὑπαῦ 1ὖ 15 
ΒΙΤΏΡΙΥ ἃ τηϊβύα Κοη ᾿ηὐγοαποίίοι, ἃβ ἴῃ Ὗ΄. ὅ. 
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ΤΗΒΕ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΒ 

χρόνου δὲ προϊόντος γίνεται τῷ ᾿Ακάμαντι υἱὸς 
Μούνιτος ὃν ὑπ᾽ Αἴθρας τραφέντα μετὰ Τροίας 
ἅλωσιν διεκόμισεν ἐπ᾽ οἴκου" καὶ αὐτὸν θηρεύοντα 

3 - 5 ἴων 

ἐν ᾿Ολύνθῳ τῆς Θράκης ὄφις ἀνεῖλεν. 

1Ζ΄ 

ΠΕΡῚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡῬΡΟΥ ΜΗΨΡΟΣ 

1. Λέγεται δὲ καὶ Ἰ]ερίανδρον τὸν Κορίνθιον 
Ν Ἁ “- “ 53 

τὴν μὲν ἀρχὴν ἐπιεικῆ τε καὶ πρᾷον εἶναι, ὕστερον 
δὲ φονικώτερον γενέσθαι δι’ αἰτίαν τήνδε. ἡ 

ἄ Ρ] - δῇ 7 ἴω , 1 Ψ΄ 

μήτηρ αὐτοῦ κομιδῇ νέου πολλῷ πόθῳ ' κατεί- 
᾿ 7 7 σι 7 

χετο, καὶ τέως ἀνεπίμπλατο τῆς ἐπιθυμίας περι- 
“ ,ὔ ζ “0 “ 

πλεκομένη τῷ παιδί. 2. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου 

τὸ πάθος ἐπὶ μεῖζον ηὔξετο, καὶ κατέχειν τὴν νόσον 
» Ψ 5 ν “ 

οὐκ ἔτι οἵα τε ἦν, ἕως ἀποτολμήσασα προσφέρει 
, ον 7] ὦ τ “ ,7ὔ » ͵7 “-“ 

λόγους τῷ παιδί, ὡς αὐτοῦ γυνή τίς ἐρῴη τῶν 
“ 7] » Ν ε -“ 

πάνυ καλῶν, παρεκάλει τε αὐτὸν μὴ περιορᾶν 
͵ὔ ὅ ξ Ἀ 

αὐτὴν περαιτέρω καταξαινομένην. 83. ὁ δὲ τὸ μὲν 
΄“- ἴω ͵7 “ , 

πρῶτον οὐκ ἔφη φθερεῖν ἐζευγμένην γυναῖκα ὑπό 

τε νόμων καὶ ἐθῶν: λιπαρῶς δὲ προσκειμένης τῆς 
Ν ,ὔ δ χ ΣΝ Ἀ ᾿ » “-“ 

μητρὸς συγκατατίθεται. καὶ ἐπειδὴ νὺξ ἐπῆλθεν 
ἃ “ ’ “-“ 

εἰς ἣν ἐτέτακτο τῷ παιδί, προεδήλωσεν αὐτῷ 
7 7 ,ὔ ᾿] [4]  Ά 7 Ρ] ’ὔ 

μήτε λύχνα φαίνειν ἐν τῷ θαλάμῳ μήτε ἀνάγκην 
-“ Ἂν Ν “ ,7ὔ 

αὐτῇ ἐπάγειν πρὸς τὸ διαλεχθῆναί τι" ἐπιίπροσ- 
“Ὁ 9 ἈΝ 5 Ἀ « ᾿] ὃ -“ Θ 

δεῖσθαι" γὰρ αὐτὴν ὑπ᾽ αἰδοῦς. 4. καθομολογη- 

1. ΠῚ15 ψογᾷ 15 ποῦ ἰπ π6 ΜΗ., θαὺ νγὰβ ᾿ηβογύβα Ὀγ (1816... 
2 ΠῚ. ΜΗ. ἐπιπροσθεῖσθαι 15. τἸηΘ Δ 1] Πρ͵655. Βοθίηβοη Ἐ]118 ρ 8 

βΒυρρεβύρα ἐπιπροσκεῖσθαι, γα 5] αὐϊηρ; “ἴον 06 νγοτηδη ΠΘΡΒ6] ἢ 
ΒΘοοπα θα Ποὺ πὐροηῦ ἀρΡρΡΘθὰὶ ἔγοιῃ ἃ (θϑὶϊηρ οὗ Βῃδηη8."ἢ 

2 ΓΘ 



5ΤΟΕΒῪΥ ΟΕ ΡΕΒΙΑΝΌΕΗΕ ἈΝ ΗΙἸΒ ΜΟΤΗΒΕ 

ἄπθ οουγδα οὗ {ἰπὴθ ἃ 501, οδ θα Μαυηϊζαβ, ννὰβ ὈΟΥῚ 
ἴο Αοδιηὰβ Ὀγ Πεύ. Ηε ννὰβϑ Ὀγοιρῃῦ ἃρ Ὀγ Αεἴῆγα,; 
Πα αἴεν Π6 οἀρίαγε οἵ Το Αοδιηὰβ ἴοοῖκ ἢϊμ 
Ποιηδ νι ἢ Ὠΐτη ; ἰαΐθι, ἢΠ6 ννὰβ ΚΙΠοα ὃν {πε Ὀϊΐε οἵ ἃ 
5Π84.Κ6 γγ 1] 6 παπύϊπρ' ᾽η ΟἸγπέΠ5 ἴῃ Ἤγᾶοο. 

ΧΥ} 

ΤῊΝ ΘΤΟΗΥ ΟΕ ΡΕΒΙΑΝΌΘΕΗ ΑΝῸ ΗΙΒ ΜΟΤΗΒΕΗ 

1. τ [5 βαϊά ὑπαὺ Ῥεϑυϊαπάθι οἵ (ογίπὶῃ Ρεραη ὈγῪ 
θεῖηρ Γδαϑοη8 ]6 ἃ πα τη]]α, θὰΐ ἀὔξουνναγα 5 βεόδπιθ ἃ 
Ὀ]οοάν ὑνταηΐ : πα {Π15 15 “πε σβάβου οὔ ἐπε σἤδηρα. 
ὙΥΠεὴ ΠῈ νγὰβ αυϊδα γοῦηρ, ἢϊβ πηούπεν 5 ννὰβ 5ε]Ζεά 
νΙ ἢ ἃ στοαὺ ραββδίοη οἵ ἴονε ἔῸυ Πΐπη, πα ΤῸ ἃ {ϊπη6 
5Π6 5 ἰἰβῆθα Ποὺ ἔδε!ηρθ ὈγῪ ΗΝΝ ΘΠ ὈΥΘΟΙ Πρ; 
ὑπΠ6 δα ; (23) θαΐ 85 {ΐπηθε ννεηῦ ου ΠΕ ρϑβϑίοη ἰη- 
ΟΥ̓Θαβ6α δπηα 5η6 οου]Ἱαὰ πὸ ἸΟΠΡῸΙ ΘΟὨ ΤΟ] ἰδ, 50 ὑμαΐ 
58Π6 ἴοοκ ἃ ὑϑοκ]θθθ τϑβοῖναε ἃπα υγεηῦ ἴο ὑπ ἰδά 
ΜΙ ἃ δἴουυ ἐπαὺ 5η6 τηδᾶβ ὑρ, ἴο πε εῇξβοῦ ἐπμὰΐ 
ἃ Ιδαγ οἵ σγεαῦ Ῥθϑυΐυ νγὰβ ἰῃ ἰονα τῇ μι; ἀπά 
85Π6 δχῃουΐεα Πίτη ποὺ ἴο ἃ]]ονν ὑΠ 6 ῬΟΟΥ νγουηδῃ ἴο 
γγάβίθ ΑΥΔΥ ΔΗΥ͂ ΠΟΤῈ ἴὉΓ πηγθαυϊθα ἰονθ. 8. Αἱ 
ἢνϑὺ Ῥευίδηαθυ βαϊα 6 ννουἹα ποὺ ᾿εΐγταν ἃ νγοσηδ 
νγΠῸ νγὰ8 θου πα ἴο Πδι ΠυΒθα πα ὈΥ 411 [Π6 βϑῃοῦο 5 
οἵ ἰανν ἀπα οἰβίοιῃ, ὑὰΐ, αὖ {πΠῸ ὑτροηὺ ἰἱπϑίϑίεπος 
οὗ Πὶ5 τηοΐπει, ἢς γυἱοϊαεα αἱ θὲ. Τῆρθη, θη 
Π6 ργο-υσαησεα ηἰρηΐ ννὴ5 αὖ Πδηα, 5ῃ6 το] Πϊπὶ 
ὑπαῦ ἴπθγα τη 6 πὸ Ἰΐρῃῦ ἴῃ πΠ6 ΟΠ ΕΙ, ΠΟΙ 

 χημδβῦ Π6 ΘΟΙΡ6] ἢΐβ ραυΐμου ἴοὸ δάάγθθο δὴν ψοτγὰ 
ἴο Ἀίτη, Ὁ 58πΠ6 τιδᾶθ ὑῃὶ8 δΔααϊθομα] γεαποϑῦ Ὀγν 
γδάβοη οἵ 5ῆδιηθ. 4. Ῥϑυϊδπάθυ Ργου θα ἴο ΟΔΥΥΥ 

1 6 ον 5 σγοαῦ-συδηιηούμοι (Αρύῃνα-- ΤΉ θβθιιβ-- Α σα ηδ8-- 
Μαμῖα8), γῆ δα δΔοοοιηρδηϊοα Ἠφ]θη ἴο ΤΊΟΥ. 

5. θυ πϑη16 15 8814 ἴο ἤδνϑ Ὀθθὴ (ταῦθα, 

2311 



ΤΗΝ ΙΟΝΕῈ ΚΒΟΜΑΝΟΕΚ ΟΕ ΡΑΗΤΗΕΝΙΒ 

σαμένου δὲ τοῦ Περιάνδρου πάντα ποιήσειν κατὰ 
τὴν ὑφήγησιν τῆς μητρός, ὡς ὅτι κράτιστα αὑτὴν 
ἀσκήσασα εἰσέρχεται παρὰ τὸν παῖδα, καὶ πρὶν ἢ 
ὑποφαίνειν ἕω λαθραίως ἔξεισιν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
ἀναπυνθανομένης αὐτῆς εἰ κατὰ νοῦν αὐτῷ 
γένοιτο, καὶ εἰ αὖτις λέγοι αὐτὴν παρ᾽ αὐτὸν 
ἀφικέσθαι, ὁ Περίανδρος σπου δ ἘΠ τε ἔφη καὶ 
ἡσθῆναι οὐ μετρίως. ὅ. ὡς δὲ ἐκὶ τούτου οὐκ 
ἀνίει φοιτῶσα πρὸς τὸν παῖδα καί τις ἔρως ἐπήει 
τὸν Περίανδρον, ἤδη σπουδὴν ἐτίθετο γνωρίσαι 
τὴν ἄνθρωπον ἥτις ἦν. καὶ ἕως μέν τινος ἐδεῖτο 
τῆς μητρὸς ἐξικετεῦσαι ἐκείνην, ὅπως τε εἰς 
λόγους αὐτῷ ἀφίκοιτο, καὶ ἐπειδὴ εἰς πολὺν 
πόθον ἐπαγάγοιτο αὐτόν, δήλη τότε γε γένηται" 
νυνὶ δὲ παντάπασι πρᾶγμα ἄγνωμον πάσχειν διὰ 
τὸ "μὴ ἐφίεσθαι αὐτῷ κα ορᾶν. τὴν ἐκ πολλοῦ 
χρόνου συνοῦσαν αὐτῷ. 6. ἐπεὶ δὲ ἡ μήτηρ 
ἀπεῖργεν, αἰτιωμένη τὴν αἰσχύνην τῆς γυναικός, 
κελεύει τινὰ τῶν ἀμφ᾽ αὑτὸν οἰκετῶν λύχνα 
κατακρύψαι: τῆς δὲ κατὰ τὸ σύνηθες ἀφικομένης 
καὶ μελλούσης κατακλίνεσθαι, ἀναδραμὼν ὁ ΠΠερί- 
ανδρος ἀναιρεῖ τὸ φῶς, καὶ κατιδὼν τὴν μητέρα 
ὥρμησεν ἐπὶ τὸ ,διεργάσασθαι αὐτήν. Ἰ. κατα- 
σχεθεὶς δὲ ὑπό τένος δαιμονίου φαντάσματος 
ἀπετράπετο, κἀκ τούτου παραπλὴξ ἢ ἣν νοῦ τε καὶ 
φρενῶν, κατέσκηψέ τε εἰς ὠμότητα καὶ πολλοὺς 
ἀπέσφαξε τῶν πολιτῶν" ἡ δὲ μήτηρ πολλὰ 
κατολοφυραμένη τὸν ἑαυτῆς δαίμονα ἀνεῖλεν 

; ἑαυτήν. 

1 ἐκ 15 ποῦ ἴῃ {ῃ68 ΜΒ, ἢ θαύὺ τπιιϑῦ θ6 ᾿ηβουίθα. 
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5ΤΟΕΗΥ ΟΕ ΡΕΒΕΙΑΝΌΒΕ ΑΝ ΗἸΙΒ ΜΟΤΗΒᾺΕ 

ουΐ 411 ἰδ τηοῦ ΠοΥ᾿ 5 ᾿πϑιγαοίοηβ ἢ 586. πε ρΡτεραγεα 
ΠΕΥΘΘ ΙΓ ἢ 411} οἂγε πα ννεπὶ ἴῃ ἴο ἐῃε νουΐῃ, 
᾿Πρρίπρ' ουΐ Ξεογεῖν Ὀεΐοτε {πὸ ἤγϑὶ οθαμι οἵ ἄδννη. 
Τῆς ποχὺ ἂν 5Π6 δϑκεα ἢΐπη 1 411} δα σοὸπε ἴο ἢἰβ 
ἑαϑίθ, πα τ ἢῈ ψουἹἱὰ κα πΠ6 ψουηϑῃ ἴο ΘΟΠῚ6 
ἀρσαῖῃ  ἴο ΠΟ ΡΥ ΠΟΘ ἀηϑυνεσθα ἐπαὺ 6 ψου]Ἱα 
π|κὸ 1 ραυ οα]αυν, πα ἐπαὺ ΠῈ Πα ἀευῖνεα πὸ {16 
Ρίεαθατε ποσὰ ὑπ 6 ὄχρουίθηοθ. ὅ. Ετοιτη {ὑπαὶ {ἰπη8 
ΟὨνγαγα 56 {ππτι5 νἰβιϊεα {πὸ ἰδ οοπβίαπεν. Βιΐ Πα 
Ὀερὰπ ἴο ἔξεϊ τϑὰ] ἰΙονε ἔῸγ 5 νἱβι απ, ἀπα Ὀθοδτηα 
ἀεβίγοιβ οἵ Κπουῖησ ῆο 5Π6 γθὰ}]]ν νγᾶβ. ΕῸΓ ἃ {ἰπηδ 
ἴπεπ Πε Κερὺ ἀϑκίηρ' Πἰβ τηοῖῃ δου ἴο ᾿τπρίουε ἐπ 6 υνοτηδῃ 
ἴο σοηβεπὶ ἴο β5ρε δὶ ἴο Πίτη, «πα {παΐ, βίπος 5η6 ἢδα 
ΠΟΥ ΘΗΤΠΘΒΠΘα ἢἰπη ἴῃ ἃ 5ἰγοηρ ρα βϑίοη, 5ὴ6 5ῃου]α 
αὐ Ἰαδὲ τενθαὶ ἢευβε]: ἴον ἃ5. ὑῃϊηρβ βἰοοῦ, με ἔουιπα 
ἰδ εχίγεμηεὶν αἰβίαβδιε ἃ] ἐπαὺ ἢῈ νὰ πον εσ δον εα 
ἴο 566 ἔπε ὑνοϊῆδη ψΠ0 πᾶ θεῈπ οοπβογίϊπρ νυ} 
Πΐτη ἔογ 50 ἰοῃρ ἃ {ἶϊΐπηε. ὅ. Βιυὺ θη ἰδ τηοῦῃον 
γαΐαβεα, 41] 6 σίηο ἴῃΠς6 5ῃδπηα ἔε] Ὁ ὃν {ῃ6 νγουηϑῃ, ἢδ 
Ὀαᾶθ οπα οἵ ᾿ἷϊς θοάγ-βευναηΐβ σοποθὰὶ ἃ ἰἰρῃΐϊ ἴῃ 
ἐπα σΠατθΕΥ ἢ ἃ πα θη 566 σϑτηθ 85 πϑιδ], ἃ πα τνᾶβ 
θοῦ ἴο ἰᾶν Πουβο]  ἄοννπ, Ρο Δ Π δ. Ἰτηρθα πΡ πὰ 
τενθδ]θα {ῃε Ἰϊσηδ : πα γΠθη ἢδ βὰνν ἐμαΐ Ὁ νγὰβ Πἰ5 
τηοῦπου, ἢς τηδαδ 85 ἰξ ἴο Κι] πεύ. 1. Ηονενεσ, με 
γγὰ5 γαβίταϊηθα Ὀγ ἃ Πεᾶνθη-βαηΐδ ἀρραγϊτίοπ, ἀπα 
ἀεβιβιθα ἔγουη ἢϊ5 ρισροβε, Ὀυὺ ἔγοτα {ἰναΐ τἶτηθ οὴ Πα 
νὰ ἃ τηϑδάτηδῃ, αἰἤ]οϊοα ἴῃ Ὀγαΐὶπ πα Πεαγὶ ; ἢς ἔε]} 
ἰπΐο παθὶϊβ οὗ βανασευν, ἃπα βἰδισηξεγθα τηδὴν οὗ 
16 οἰδίΖσεπβ οἵ (ουίϊπίῃ. Ηἰδ τποῦποσ, αἴξον Ἰοηρ ἀπα 
Ὀἱζευϊν εν! ]ἶπο ΠΕῚ εν} ἔαϊθ, τδθ ἀνγὰν συ ἢ 
ΠοΥβ ΙΓ, 

359. 



ΤΗἙῚ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΒΕΝΙΌΒ 

ΤΗ΄ 

ΠΕΡῚ ΝΕΑΙΡΑΣ 

Ἱστορεῖ Θεόφραστος ἐν α' τῶν Πρὸς τοὺς καιρούς 

Ὑψικρέίων δὲ Μιλήσιος καὶ ἹἸΠρομέδων 
Νάξιος μάλιστα φίλω ἤστην. ἀφικομένου οὗν 
ποτε Ἰ]ρομέδοντος εἰς Μίλητον, θατέρου λέγεται 
τὴν ,γυναῖκα Νέαιραν ἐρασθῆναι αὐτοῦ" καὶ 
παρόντος μὲν τοῦ “Ὑψικρέοντος μὴ τολμᾶν αὐτὴν 
διαλέγεσθαι. τῷ ξένῳ: μετὰ δὲ χρόνον, ὡς ὁ μὲν 
Ὑψικρέων ἐτύγχανεν ἀποδημῶν, ὁ ὁ δὲ αὗτις ἀφί- 
κετο, νύκτωρ αὐτοῦ κοιμωμένου ἐπεισέρχεται ἡ 
Νέαιρα: 2. καὶ πρῶτα! μὲν οἵα τε ἣν πείθειν αὐτόν' 
ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος οὐκ ἐνεδίδου,2 Δία τε ᾿ταιρήϊον 
καὶ Ξένιον αἰδούμενος, προσέταξεν ἡ Νέαιρα ταῖς 
θεραπαίναις ἀποκλεῖσαι τὸν θάλαμον" καὶ οὕτως, 
πολλὰ ἐπαγωγὰ ποιούσης, ἠναγκάσθη μιγῆναι 
αὐτῇ. 8. τῇ μέντοι ὑστεραίᾳ, δεινὸν ἡγησάμενος 
εἶναι τὸ πραχθέν, ὥχετο “πλέων ἐπὶ τῆς Νάξου. 

ἔνθα καὶ ἡ Νέαιρα, δείσασα τὸν Ὑψικρέοντα, 
διέπλευσεν εἰς τὴν Νάξον' καὶ ἐπειδὴ αὐτὴν 
ἐξήτει ὁ Ὑψικρέων, ἱκέτις προσκαθίξετο ἐπὶ τῆς 
ἑστίας τῆς ἐν τῷ πρυτανείῳ. 4. οἱ δὲ Νάξιοι 
λιπαροῦντι τῷ “Ὑψικρέοντι ἐκδώσειν μὲν οὐκ 
ἔφασαν' ἐκέλευον μέντοι πείσαντα αὐτὴν ἄγεσθαι" 
δόξας δὲ ὁ Ὑψικρέων ἀσεβεῖσθαι, πείθει Μιλη- 
σίους πολεμεῖν τοῖς Ναξίοις. 

1 ΜΗ. πρώτη. 1 φργοίου. Ῥα]δϊγοῦ β οογγϑούϊζοηῃ οὗ πρῶτα 
ἴο 8 ΠΟΥ ΟΥ̓ΙΏΔΡΥ πρῶτον. 

5. ἬδθυΖ᾽5 βιιροθβῦϊοι ἴον πὸ ΜΗ, ἐδίδου, ννἢ]ο ἢ» οἂἢ παρα ]ν 
Ὀ6 σοῃϑδύχοα, 
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ΨΥ ΎΉΈΥνυϑΘσοσΥψ, υ 

ἀμ «δα. “ 

ΤΗΕ ΒΘΤΟΕΑΥ ΟΕ ΝΕΒΑΒΕΑ 

ΧΥΠΠΝ 

ΤῊΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ ΝΕΛΕΒΑ 

τορι ἐμο νδὲ δοολ οΓ᾽ ΤΤπεορἠγαδένο᾽ ᾿ ῬοΙΠτῖοα] Η βοῦν 

1. Ηγνρβιοῆεον οἵ Μη] εἴι5 ἀπ Ργοιηθάομ οἵ Ναχοβ 
γΕ͵Ὲ ἔνο νεῖν στοαὶ ΠἸοπαβ. Τὴ βἴουν ἰ5 ὑπαῦ Π 6 
ΟΠ ΟἿ6 οσοδβίοῃ ῬυΟΠ ἜΘ 0η νγὰ5 Οἢ ἃ νἱϑὶῦ ἰὸ Μιϊεῖαβ, 
δὶβ ἔυΙ6 πα 5 υυϊἕε ἔ6}} ἴῃ ἰΙονε ἢ πη. ὙΏ1|6 Ηγν- 
ΘΙ ΟΥΘΟΠ νγὰβ ὑΠ6Υ6, 5η6 αἸα ποῦ νϑπΐατε ἴο ἀἴβοϊοβα ὑπα 
βίαϊε οἵ Ποὺ αἰεοϊίουβ ἴο ἢδὺ συαβῦ; Ραΐ Ἰἰαΐου, ἤθη 
Ηγρϑβίογσθομ Πᾶρρεπθα ἴο θὲ ἃὐῦτοδα δπα Ῥυοιηθάοῃ 
νγὰ5 ἀραῖη ὑπθγα, 5η6 νυεηΐ ἴῃ ἴο Πίπ αὖ πἰρηῦ ἤθη 6 
νὰ δῖε βρ. 2. Τὸ θερὶῃ ψ ἢ 586 ὑγ]δα ἴο ρεύβυδαδ Πΐτη 
ἴο οοπϑεηῦ ; θη Πα ννου]α ποῖ οἷνε ἴῃ, ἔδαγίηρ Ζειιβ 
1πη6 σοάᾶ οἵ (ὐτηγαάεβηϊρ ἀπα Ηοβρι᾿α]ῦν, 58η6 Ὀᾶάς 
ΠΟΙ 5δυνίηρ- τη 145 ἰοοκ ὑπ ἀοοῖβ οἵ ἴη6 οΠμδιηθου 
ΠΡΟῚ ὑπεηὶ; ἃπα 850 αἱ ἰδαβϑί, ονεύθοοηβ. Ὀγ {π6 
πα! οὗ Ποὺ ὈΪΔΠἰβῃγηθηΐβ, μΠ6 νὰ ἔογσοθα ἴο 
οοπίοηῦς ἢογ. ὃ. Οπ {πδ6 τηοῦτονν, πούγανεὺ, [Ἐο] Ἰηρ; 
ἐπαὺ ἢς παα σοτημηϊ θα ἀἢ οαΐοιι5. οΥἴμηθ, πε ᾿ς ΠΟΥ 
ἈΠῸ 541164 ἅνγὰν ἴῸ: Νάχοβ ; ἃπ4 ἵπεη Νξϑεῦδ, ἴῃ 
ἔεαν οἵ Ηνρβίογεομ, 4150 Ἰουσπενεα ἴο Νάχοβ ; πᾶ, 
ΠΕ ΠΟΙ ὨιΒθαπα οαπε ἴο ἔεϊοῃ ἤδὺ, ἴοοϊκ ὑρ ἃ 
ΒΌΡΡΙ αμην 5 Ροϑίζίοθ αὖ ὑπ αἰΐαυ--πεασΐη οἵ {πὲ 
Ρυγίαπθυτη." 4. εη Ηνρϑβίογθοη δϑκεα πε Ναχίδηβ 
ἴο σἵἷνε Πδὺ ὑρ, ὑπδὺ γεἤιβεα, ταΐμου δανιβίηρ Πίστη ἴο 
ἀο ν»ῆδὺ μ6 οου]Ἱὰ ἴο σεὺ Πδὺ ἄνγὰν ὈΥ ρευϑιυδβίοι ἢ θαΐ 
ἢ, ὑπιπκίηρ ὑπαὶ {πὶ ὑγεαϊπηθπὶ οἵ ᾿βτη νγὰβ ἃραϊπϑὺ 
4}1 ἴῃ6 οαποπβ οὗ τἱρ]ῖ, ἱπάποεαὰ ΜΙδῖιβ ἴο ἀθοῖαγα 
Ὑγ8 1 ΠΡΟῚ Νάχοβ. 

1 566 {Π86 {{{Π6Ὸ οὗ Νο. ΙΧ. 
2 Τὴ τονγῃ-8}}, ὑπΠ6 οοθηῦγο οὗ ὑμε οἰνὶς 6 οἵ {Π6 βἰαΐο. 

ΦῬΘ 



ΤΗΕ ΤΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΔΕΤΗΕΝΙΠΙΒ 

1Θ΄ 

ΠΕΡῚ ΠΑΓΚΡΑΤΟΥΣ 

Ἱστορεῖ ᾿Ανδρίσκος ἐν Ναξιακῶν β΄ 

Σκέλλις δὲ καὶ ᾿Αγασσαμενός, οἱ “Ἑκήτορος ἐκ 
Θράκης, ὁρμήσαντες ἀπὸ νήσου τῆς πρότερον μὲν 
Στρογγύλης, ὕστερον δὲ Νάξου κληθείσης, ἐληΐ- 
ἕοντο μὲν τήν τε Πελοπόννησον καὶ τὰς πέριξ 
νήσους: προσσχόντες δὲ Θεσσαλίᾳ πολλάς τε 
ἄλλας γυναῖκας κατέσυραν, ἐν δὲ καὶ τὴν ᾿Αλωέως 
γυναῖκα ᾿Ιφιμέδην καὶ θυγατέρα αὐτῆς Παγκρατώ" 
ἧς ἀμφότεροι εἰς ἔρωτα ἀφικόμενοι ἀλλήλους 

» κατέκτειναν,. 

τ 

ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΥΣ 2 

ϑ, 

1. Λέγεται δὲ καὶ Οἰνοπίωνος καὶ νύμφης 
« 7 3 Ν , 7 » ν, Ἁ 7 

Ελίκης ᾿Αερὼ κόρην γενέσθαι: ταύτης δὲ ᾿Ωρίωνα 
Ρ] »"» ΄σ΄ 

τὸν Ὑριέως ἐρασθέντα παρ᾽ αὐτοῦ παραιτεῖσθαι 
΄ὔ “ -“ 

τὴν κόρην, καὶ διὰ ταύτην τήν τε νῆσον ἐξημερῶσαι 
3, 7 , : 

τότε θηρίων ἀνάπλεων οὖσαν, λείαν τε πολλὴν 
“- 4 

περιελαύνοντα τῶν προσχώρων ἕδνα διδόναι" 
- » 5. τοῦ μέντοι Οἰνοπίωνος ἑκάστοτε ὑπερτιθεμένου 

Ἀ “Ὁ [οἱ .᾽ 

τὸν γάμον διὰ τὸ ἀποστυγεῖν αὐτῷ γαμβρὸν 
“- Ν ͵7ἷ , 

τοιοῦτον γενέσθαι, ὑπὸ μέθης ἔκφρονα γενόμενον 

: ΤΠ ΜΞ. 15. ἤθγθ βυδνοὶν οουγαρῦ, ρἸνίηρ Σ. τε καὶ Κασσα- 

μενὺς κήτορος οἱ Θ. Τἢ8 ὑδχύ ἃ5 ρυϊηῦθα 18 ὅπ βυρροβύϊοῃ οὗ 

ἸΚπδβοῖτθ, πὸ πϑϑα ὑπ ῬᾶγΆ}16] δοοοιηΐῦ σίνθη Ὀγ Π]οουιβ 
ἴῃ πὶ Μεῤ]ϊοίϊοεα (ν. 50). 

3 76 ΜΗ. ρἴνθβδ. ὕπθ πᾶιηθ ἃΒ Ηδθιο, ἴου οι Ηθτρο, 

ἱ ΙΏΏ ΔΏΝ δ νδμμ,μλνωνεν... . 



ΤῊΗΕ 5ΤΟΕΥ ΟΕ ΑἸἘΟ 

ΧΙΧ 

ΤῊ 5ὅζΤΟΕΥ ΟΕ ΡΑΝΟΒΑΤΟ 

ἔγοηι ἐδδ σϑοοπαί ῥοοῖ οὐ ἐπ Ναχίδοα οὐ ἀπγιδοις 

ΞΟΕΙ15 ἃπα Αραβθδιηδηῖθ, ὑΠ6 80η5 οἵ Ηξδοεΐου, 
0 οὴθ ἤθη ΤΉγδοθ, οἰασίθα ἔἴτοπῦ ἐς ἰϑ]δηά 
ΟΥ̓ΘΊ Δ }]}ν ο4]16α δίγοπουν]ε θαΐ αὔζεγννασας. Νάχοβ, ἀηα 
ΡΙαπάετεα {πε Ρεϊοροηπαβε πα {πῸ ἰϑἰαπαβ ἀροιυΐ 1 : 
Π6η τολοῃϊησ ΤΊ 6 βϑαὶν ὑμαν οδιτθα ἃ σγεαῦ ΠΌΤΗΒθΕΥ 
οἵ γνομηθη ἰπἴο οὰἀρεϊν᾽ῦν ; ἀπηοηρ' [ἤθη Γρῃϊτηδαα {Π6 
νἱε οὗ Ηδίοδιβ πα πεν ἄααρ μεν Ῥαπογαῖο. ὙὙ 1} 
1Π18 τδίάθη μον θοΐῃ οὗ {πθπ ἔ6}1] ἴῃ ἴονθ, δπὰ 
ἔοαρῆς ἴον μὸν δηα ΚΙΠ]Π6α δας οὐ μου. 

ΟΝ. 

ΓΕ ΤΟΥ ΟΕ ΔΑΕΒΟ 

1. Αἕπο, 80 {Πς βἴουυ γη8, ψγὰβ ὑπΠ6 ἀδαυρῃζεν οὗ 
Οεμπορίομ ἃπὰ 188 ὨγΏΡἢῃ Ηε]ῖος. Οὐΐοπ, ὅΠ6 80ῃ 
οἵ Ηγτΐειιβ, 611 ἴῃ ἴον νῖτ Πεΐν, ἀπᾶ ἀβικεᾶ Βδν 
ἕαϊπεὺ ἔοῦ δι Πᾶῃᾶ ; Ὁ. ΠεδῚ β8κῈ Πα τεπαάθυεα {ῃ6 
ἰ5]απὰ 5 ψ ἤετα ὑπεν ᾿ἰνεὰ μαθί να] 8 (Ὁ ννὰβ ἔουππευὶν 

. Ὰ}} οὗ νὰ Ὀεαβ5), πα ἢ αἶδο σαΐπεγθα ἰορϑῖμεν 
ΠΟ ἢ Ὀοοΐγ ἤῸπι ὑῃ6 [Ὁ] Κ πὸ ᾿ἰἰνεα ἔπεα ἂμ 
Ὀγουρηῦ τ ἃ8. ἃ Ὀγ]α4]-οἹδῇ ἔοῦ ἢευ. 2. Οεπορίοῃ 
Ποννανϑὺ οοπϑίδηνιν Κερὺ ρυὐηρ οὔ ὑΠ6 τη οὗ {Π6 
ννεαάϊηρ, ἴον 6 μαϊεὰ {πε ἰάδα οἵ μανϊῃρ' 506 ἢ ἃ τηδἢ 
ἃ5. ἢ ἀδιυρη ξεν 5 Ὠυβραπα. ΤΠεπ Οτΐομῃ, τηϑἀαεπεα 

1 Ὅρα π6 {016 οὗ Νο. ΙΧ. 2. ΟΠ ϊοΚ. 

Μᾶδθγο, Μϑγο, ἃμῃὰ Ῥϑῦο μᾶνθ θ6θὴ νψυϊοιϑὶν οοπ]θοϊιγθᾶ. 
ΤῊ γοϑεογαύίου Αὔτο ἰἴβ ἀπὸ ἴο Κπάδοκα. 
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ΤΗΝ ΤΟΝῚῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΙΙΒ 

τὸν ᾿Ὡρίωνα κατᾶξαι τὸν θάλαμον, ἔνθα" ἡ παῖς 
ἐκοιμᾶτο, καὶ βιαζόμενον ἐκκαῆναι τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς ὑπὸ τοῦ Οἰνοπίωνος. 

ΚᾺΣ 

ΠΕΡῚ ΠΕΙΣΙΔΙΚΗΣ 

᾿ 1. Λέγεται δὲ καὶ ὅτε ᾿Αχιλλεὺς πλέων τὰς 
προσεχεῖς τῇ ἠπείρῳ νήσους ἐπόρθει, προσσχεῖν 
αὐτὸν Λέσβφ' ἔνθα δὴ καθ᾽ ἑκάστην τῶν πόλεων 
αὐτὸν ἐπιόντα κεραΐζειν. 2. ὡς δὲ οἱ Μήθυμναν 
οἰκοῦντες μάλα καρτερῶς ἀντεῖχον, καὶ ἐν πολλῇ 
ἀμηχανίᾳ ἣν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἑλεῖν τὴν πόλιν, 
Πεισιδίκην τινὰ Μηθυμναίαν, τοῦ βασιλέως θυγα- 
τέρα, θεασαμένην ἀ ἀπὸ τοῦ τείχους τὸν ᾿Αχιλλέα, 

ἐρασθῆναι αὐτοῦ, καὶ οὕτως, τὴν τροφὸν διαπεμ- 
ψαμένην, ὑπισχνεῖσθαι ἐ ἐγχειριεῖν αὐτῷ τὴν πόλιν, 
εἴ γε μέλλοι αὐτὴν γυναῖκα ἕξειν. 83. ὁ δὲ τὸ μὲν 
παραυτίκα καθωμολογήσατο: ἐπεὶ μέντοι ἐγ- 
κρατὴς τῆς πόλεως ἐγένετο, νεμεσήσας ἐπὶ τῷ 
δρασθέντι, προὐτρέψατο τοὺς στρατιώτας κατα- 
λεῦσαι τὴν κόρην. μέμνηται τοῦ πάθους τοῦδε 
καὶ ὁ τὴν Λέσβου κτίσιν ποιήσας ἐν τοῖσδε" 

Ἔνθα δὲ Πηλείδης κατὰ μὲν κτάνε Λάμπετον ἥρω, 
ἐκ δ᾽ Ἵἱκετάονα πέφνεν, ἰθαιγενέος Λεπετύμνου 

΄Ρ , ἈΠ ἊΝ ΄ » υἱέα Μηθύμνης τε, καὶ ἀλκηέστατον ἄλλων 
αὐτοκασίγνητον ᾿ λικάονος, ἔνδοθι πάτρης 

1 ΠΤ ὴ6 ΜΝ. μδϑ καὶ ἔνθα. Ἡδγηθ 58 ὑμαῦ {16 καί πχβῦ 068 
οταϊὑϊρά, 

5 τῆς, ΜΏΙΟΙ Πα [Δ]]6ὴ ουὖὺ οἵ πὸ ΜΗ. Ὀν Παρ οργΡἢν. 
νὰ 5 ΒΌΡΡΙΘα Ὀν ΘΟ ΘΙ 6... 

4τὸ 

ΦΎΓΟΥΝ ΨἈΒΨΆΨΨ ΣΝ 



ΤῊΒ 5ΤΟΕΥ ΟΕ ΡΙΞΙΌΙΟΕ 

Ὀν βἔγοηρ' ἀσπὶς, Ὀγοκα ἴῃ ὑπῸ ἀοοῦβ οἵ 6 ΟΠ 6. 
ὙγΠογα ὑῃε ΟἿ] ννὰβ ᾿γίηρ 4516 60, πῃ 85. 6 νἂβ 
οἤεσίηρ' νἱοϊθποα ἕο ποὺ επορίοη αἰξαοκοα ἢ ἀπά 

Ραΐ ουΐ ἰδ Ἔγεβ ψ ἢ ἃ Ὀαγπῖπρ Ὀταπά. ς 

ΧΧΙῚ 

ΓΗΒ ΘΤΟΗΥ ΟΕ ΡΙΒΙΌΙΟΕ 

1. ΤΉΕΒΒΕ 5 ἃ δἴουυ ὑπαὺ ΑΘΠ]]]65, ἤθη ἢ6 ννὰϑ 
58 1 ΔΙοησ ἃπα ἰαγίπρ' νναβϑῖα ὑΠ6 8] παβ. οἱοθα ἴο 
ὑΠ6 τηδὶ ]δηα, αὐτῖνεα αὖ 1,65 0ο5, ἀπα ἔπεσα αὐϊαοκοα 
80} οὗ ἰζ5. οἰδ᾽65 ἴπ ἔστη πα Ρ] πα ογθα Ὁ. 2. Βαὲ 
ὑπὸ ᾿Ἰππαθ ταηῖβ. οἵ Μεύμντηπα Π6]ὰ ουὖ ἀραϊηδὺ πη 
ΨΕΙῪ ναὶ αηΐγ, ἅμα ἢ6 νγὰβ ἴῃ σγοαὺῦ βἰγαὶϊΐο Ὀθοδιιθο 
6 νγὰβ ὑπᾶῦ]6 ἴο ἴακε {πὸ οἷΐγ, θη ἃ οἱ" οἵ 
Μεξηντηπα πᾶιηθα Ρίϑἰαΐοθ, ἃ ἀδιρηΐεν οἵ ἴῃς Κίηρ,, 
βᾶνν ἢΐτη του ὑΠ6 νυν }]15 δπα [6}1] ἴῃ ἰονα νυν Πΐμ,. 
ΑσοοταϊΠρῚν 5Π6 βεπὺ Πΐπη ΠΟΙ Πυ756, ΔΠα Ργομγβθα ἴο 
Ραΐ {πε ἴοννῃ πο ἢἰβ ροβϑθϑϑίοη ἰἢ 6 νγου]α ἰαϊκα Ποὺ 
ἴο να. 5. Αὐ πὸ τηομηοπΐ, ἰπ4εεα, 6 οοηϑεοηξοά 
ἴο Π6Ὶ ἔθυτηβ; Ὀὰΐ ψγν ἤδη ὑπὸ ἴον ννῶ5 ἴῃ Πἷθ ΡΟΜΕΙ 
6 ἔθ! πὸ αὐπαοβδὲ Ἰοαϊ μη ἴοῦ τ παῦ 5η6 Πα ἄοπε, 
ἃ πα θα46 Πϊς 50] ἴθὺβ βἴοπθ θυ. Τηε ροεὺΐ οὗ ὑπῈ 
Τουη απο οὐ [,658005 τοϊαΐθς {πὶ ἐτασοαν ἴῃ ὑΠ686 
ννοΥας :--- 

ΑΙΘΒ11165 δον ὑΠ6 Ποτοὸ ᾿διηρεῖῃς 
Απάᾶ Ηἰοεΐδοι (οἵ Μεξηγυηπα 50 
Απα Γρϑύγτηπιβ, μου οὗ ΠΟΌ]6 5165) 
ΔΑπα Ηε]οδοπ᾿ 5 Ὀγοῦπ θυ, Ὀο]α ΠΠτὸ Ἠΐπη, 

᾿ ῬΡΟΌΔΌΙν, ὑποῦρὴ ποΐ «αἰΐθ οουίαϊηϊν, ΔΡΟ]]οη5. οὗ 
ἘἈΠοάΘ5. 

3510 



ΤΗΕ ΙΟΝΕῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΒ 

τηλίκον ὙὝψίπυλον' θαλερὴ δέ μιν ἄασε Κύ- 

ἀν ρον, ἐν : δ. ὅ 

ἡ γὰρ ἐπ᾽ Αἰακίδῃ κούρῃ φρένας ἐπτοίησε 

Πεισιδίκῃ, ὅτε τόν γε μετὰ προμάχοισιν ᾿Αχαιῶν 

χάρμῃ ἀγαλλόμενον θηέσκετο," πολλὰ δ᾽ ἐς ὑγρὴν 

ἠέρα χεῖρας ἔτεινεν ἐελδομένη φιλότητος. 

4, εἶτα μικρὸν ὑποβάς" 

Δέκτο μὲν αὐτίκα λαὸν ᾿Αχαϊκὸν ἔνδοθι πάτρης 10 

παρθενική, κληῖδας ὑποχλίσσασα πυλάων, 

ἔτλη δ᾽ οἷσιν ἰδέσθαι ἐν ὀφθαλμοῖσι τοκῆας 

χαλκῷ ἐληλαμένους καὶ δούλια δεσμὰ γυναικῶν 

ἑλκομένων ἐπὶ νῆας ὑποσχεσίῃς ᾿Αχιλῆος, 

ὄφρα νυὸς γλαυκῆς Θέτιδος πέλοι, ὄφρα οἱ εἶεν 1ὕ 

πενθεροὶ Αἰακίδαι, Φθίῃ δ᾽ ἐνὶ δώματα ναίοι 

ἀνδρὸς ἀριστῆος πινυτὴ δάμαρ' οὐ δ᾽ ὅ γ᾽ ἔμελλε 

τὰ ῥέξειν, ὀλοῷ δ᾽ ἐπαγάσσατο πατρίδος οἴτῳ' 
», 3. 9, ᾽ ΝΡ ,, " 7 

ἔνθ᾽ ἥ γ᾽ αἰνότατον γάμον εἴσιδε Πηλείδαο 

᾿Αργείων ὑπὸ χερσὶ δυσάμμορος, οἵ μιν ἔπεφνον 20 

πανσυδίη θαμινῇσιν ἀράσσοντες λιθάδεσσιν. 

ΚΎ 

ΠΕΡῚ ΝΑΝΙΔΟΣ 

Ἡ ἱστορία παρὰ Λικυμνίῳ τῷ Χίῳ μελοποιῷ καὶ Ἕρμησιά- 

νακτι 

1. Ἔφασαν δέ τινες καὶ τὴν Σαρδίων ἀκρό- 

πολιν ὑπὸ Κύρου τοῦ ἹἹερσῶν βασιλέως ἁλῶναι, 

1 ΑἸπιοϑῦ οογύαϊηϊν οουταρῦ: Ὀαῦ πὸ 88] ΔΟΦΟΡΥ͂ γθιηθαν 

Πᾶ5 Ὀθθὴ Τοππῆ. 

9 ΠῊ6 ΜΦῷ, ἢδ8 θυέσκετος. ΤἼη οογγθούϊοῃ 18 ἄτι ἰο (16. 
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ΤΗΕ 5ΘΤΟΕῪ ΟΕ ΝΑΝΙΒ 

Ηνρβίρυ!αβ, {Π6 βἐσοπρ  βῦ τὰ αἰϊνο. 
Βυὺ Ια΄γ δ ϑμῃι5 Ἰαϊὰ ογθαΐ τναῖϊῦ ἴον Ὠπ : 
ΕῸν 516 5εΐ ροοὺ Εϊβιἰοθ᾽ 5 γουσηρ ἢδαγΐ 
Α-Πυϊξενίηρ τ ἰονε ἕο Πίτη, ν ἤθ μὰ 
58:6 58νν πὴ γον ] πο ἴῃ αὐ} ε᾽ 5 1πιϑῦ 
Αὐτὰ ἐπε Αομδθαμ Πα ΡΙΟη5 ; ἀπα [}}] οὔτ᾽ 
Τηΐο ἔῃ ὈαΧοΙη Ὁ] ΠῚ ΔΥΤ5 5ὴη6 ἥππο 
[ὴ ογανίηρ ἔου Ηἷβ ἴονβϑ. 

4. ΤΏΘδη, ἃ {{16Ὸ αγέ ον ἄοννη, μῈ σο65 οἢ :-- 

υττΒῖη ἐπα οἰΐγ βιγαῖονῦ {Πα τηδϊάθη Ὀγοιρ ἢ ΐ 
ΤῊΘ ψΠο]6 Αομάθδῃ Ποβίβ, ἐμ6 οἱΐν σαΐθϑ 
{πθϑυυῖησ᾽ συθα! ΓΠ}}ν ; γϑᾶ, 5Πη6 ἐπάυσθα 
ὙΥ τ ΠῸῚ οὐνπ Ἔυ 65 ἴο 566 ΠεῈῚ ἀσϑα 51065 
Ῥαΐ ἴο ἐπε βιννογά, ἔπε ἐμαὶπβ οἵ βἰανθυν 
ΑΡοαυΐ ἔῃ υνοηθη μου Δ Ο ἢ 165 ἀγασσεά 
--ο μαᾶ Πα βνυοση---ονγῃ ἴο ἢἰβ 5}}105 : δπα ἃ}} 
ῬΠαΐ 5Π6 τϊρηΐ 5εὰ- ον εὐ 15᾽ ἀαπρῆζεν με, 
ΤἼηδ 5οὴ5 οὗ δθδοὰβ ποὺ Κίη, δπα ἄννε}} 
Αὐ ΡΗτΗΐα, τογὰ] Π5 θα π᾿ 5 σοοαϊν Βροιβ6. 
Βαυΐ 1 νγὰβ ποῖ ἴο θὲ : δ θαΐ το]οϊςβα 
Το 8566 Πεὺ οἰΐγ᾽ 5 ἀοομ, νγ ἢ1]16 Ποὺ θ6 6}} 
Α ΒΟΥΤῪ τηᾶυτασα ἢ σγεαΐ Ρε]διιβ᾽ 50}, 
Ῥοοῦ νυγείοῃ, αὖ Αυρῖνε παηᾶβ ; [Ὸγ Ποὺ ὑπδν 5]δνν, 
(αϑιϊηρ σγεαΐ βίοπδϑ ΠΡΟῚ ΠΕΘΙ; ὁπ 6 ἃπα ἃ]]. 

ΧΧΙΙ 

ΤῊΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ ΝΑΝΙΒ 

Ῥχοὴι ἐΐθ ἰψγῖος οὐ Τλορηηῖ Ὁ ὁ Ολῖος ἀπὰ ἤγοηι 
Ηεονρηιοοίαπαα 3 

1. ΤῪῊΕ 5ἴουυ 8 θεθὴ ἰο]α ὑπαὶ {πὸ οἰΐϊδα οὶ οὗ 
Θαγα θα νγὰ8 οαρίυγεα Ὀν ὕγτιβ, ὑπΠ6 Κίησ οἵ {πὲ 

1Α αἰ νυ. ροοῦ οὗ {πὸ ὑμἰτα οοηὔαγν 8.6. 
3 ὅρα {{||6 οὗ Νο. Υ. 321 



ΤΗΝ ΤΟΝΒῈ ΒΟΜΑΝΟΙΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΠΒ 

προδούσης τῆς Κροίσου θυγατρὸς Νανίδος. ἐπειδὴ 
γὰρ ἐπολιόρκει Σάρδεις Κῦρος καὶ οὐδὲν αὐτῷ 
εἰς ἅλωσιν τῆς πόλεως προὔβαινεν, ἐν πολλῷ 
τε δέει ἦν, μὴ ἀθροισθὲν τὸ συμμαχικὸν αὖτις ' 
τῷ Κροίσῳ διαλύσειεν αὐτῷ τὴν στρατιάν, 
(2) τότε τὴν παρθένον ταύτην εἶχε λόγος “περὶ 
προδοσίας συνθεμένην τῷ Κύρῳ, εἰ κατὰ νόμους 
Περσῶν ἕξει γυναῖκα αὐτήν, κατὰ τὴν ἄκραν, 
μηδενὸς φυλάσσοντος δι’ ὀχυρότητα τοῦ χωρίου, 
εἰσδέχεσθαι τοὺς πολεμίους, συνεργῶν αὐτῇ καὶ 
ἄλλων τινῶν γενομένων" τὸν μέντοι Κῦρον μὴ 
ἐμπεδῶσαι αὐτῇ τὴν ὑπόσχεσιν. 

ἘΠῚ 

ΠΕΡῚ ΧΕΙΛΩΝΙΔΟΣ 

1. Κλεώνυμος ὁ Λακεδαιμόνιος, βασιλείου γένους 
ὧν καὶ πολλὰ κατορθωσάμενος Λακεδαιμονίοις, 
ἔγημε Χειλωνίδα προσήκουσαν αὐτῷ κατὰ γένος. 
ταύτῃ σφοδρῶς ἐπιτεταμένου τοῦ Κλεωνύμου καὶ 
τὸν ἔρωτα οὐκ ἠρέμα φέροντος, τοῦ μὲν κατηλόγει, 
πᾶσα δὲ ἐνέκειτο , ᾿Ἀκροτάτῳ, τῷ τοῦ βασιλέως 
υἱεῖ. 2. καὶ γὰρ ὁ μειρακίσκος αὐτῆς ἀναφανδὸν 
ὑπεκαίετο, ὥστε πάντας ἀνὰ στόμα ἔχειν τὴν 
ὁμιλίαν αὐτῶν. δι’ ἣν αἰτίαν δυσανασχετήσας 
ὁ Κλεώνυμος καὶ ἄλλως δὲ οὐκ ἀρεσκόμενος 
τοῖς Λακεδαιμονίοις ἤθεσιν, ἐπεραιώθη πρὸς Πύρ- 
ρον εἰς Ἤπειρον καὶ αὐτὸν ἀναπείθει πειρᾶσθαι 

1. ΠῚ 6 ΜΗ, δ αὐτῆς, δπα Οοοί᾽ 5 αὖτις τητιϑὺ Ὀ6 οοπμβίἀουρα 
8.5. 0016 Ἰηοσθ ὕμδιη ἃ τη ΚΘϑἸ 0. 
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ΤΗΕ 5ΤΟΒΥ ΟΕ (ἩΠΟΟΝΙΘΩ͂ 

Ῥουβίδηβ, ἐπυ ΟΡ 1ζ5 θοΐγαγα! Ὀγν Ναπὶβ, ὕμ6 ἀδαρηϊου 
οὗ Οτοθβϑιβ. Ογγὰβ ννὰβ θεϑίθρίηρ ϑαγϊβ, ἃ Πα ΠΟῸΠΘ 

οἵ {πεῸ ἀθνῖοθβ πα διρ]ογεα γοϑυϊ θα ἴῃ ὅΠς οαρίαγτε 
οὗ {Π6 οἰΐν : ἢθ νγὰϑ πα θδβα ἴῃ ογϑαῦ ἔδαν ἐμαῦ Ογοθϑβ 
νου] σοὺ ἴοροῦμευ ἀραΐη ἃΠ ΔΙΊΩΥ͂ ΟὗἨ 4811165. δηά 
νου ]α δοιηθ ἃπα ἀεβίσον ἢἰβ Ὀἱοοκδάϊηρ ἔοσοθ. 2. 
ΤΉδπ (80 ὑμ6 βίοιυ νγεπῦ) {5 οἱτ], Νϑηϊβ, τηϑθ Δἢ 
ἀϑγυθοτηθηῦ ἴο θεΐγαν ὑπ6 ρΪασοθ ἴο γιὰ τ ἢ6 νοῦ] 
ἴα Ποὺ ἴο νἱΐε δοοογαϊηρ ἴο {πε ουβίοιηβ οἵ {πε 
ῬΘυβίδηϑ ; 5η6 σοὗ Τοσοίῃου 50π16 ἢΘΙροΥβ πα Ἰοὺ ἴῃ 
ἴπ6 Ἔποῖὴῦ ὃν ἐπα δχίγειηθ ϑατημηϊδ οὗ ἴπῸ οἰΐδ4ε], ἃ 
Ρίδοα ὑγοσα πο σιυδτάβ σεῦ ροβίεα ονίηρ ἴο [{5 
παΐαγα! σίγεηρίῃ. Ογτιβ, Πουνεν ου, γε αϑ6α ἴο ρου ΌΥΤα 
ὑΠ6 ῬΙΌΤΪβα νῃ]οἢ Πα δα τηϑάς ἴο ΠΕΥ. 

ἌΧΙΠΙΠ 

ΓΗΕ 5ΤΟΕΥ ΟΕ (ἬΠΠΟΝΙΒ 

1. μεονυμῦβ οἵ ϑ'ραγία, νγῆο νγὰβ οὗ τόγὰὶ βἴοςκ 
8 η4 Πδά ἄοπα σγοαὺ ἐπϊηρθ ἴον ἴπΠ6 ΤΔοΘἀδοιη 88, 
ἴοοκ ἴο νυἱΐε ἢϊ5 Κιπϑυγοσηδη (Π]]οπΪ58. Ηδς Ἰονεα Ποὺ 

ψ ἢ ἃ στοαῦ ἰονε---ἰνἶβ νὰ ΠῸ ρεπί]ε ραββϑίοη--- θυ 5Π6 
ἀεβρίβεα Πΐπη, ἃπα σᾶνε Ποὺ ΠΟ] 6 Πεαγὺ ἴο Αογοΐαξαϑ, 

ὑπ 5οη οἵ πε κΚίπρ. 2. [πάδϑα {ΠῸ βἐυρ]ηρ Ἰοὺ {πὸ 
ἤγε οἵ ἢὶβ ἴονε 5ῆθνν ὀρξηϊυ, 50 ὑπαῦ 811 τγθῃ γαῖα 
ταὶ κίησ οὗἨ {πεῖν ἰπίσγσπε ; ὑμουοΐίοσαε ΟἸΘοη τ 5, 
Ὀεΐηρ' Βούεὶν νεχϑά, πα Πανίηρ θ6βϑίθβ πὸ Πκίηρ' ἔῸΣ 
ἴῃς 1,δοραδουηοηΐδηβ πα ὑμὶν ννᾶγϑ, ΟὐΟβϑοα οναῦ ἴο 
Ῥυυγπυβ ἰπ Ερίτιιβ ἀπ δανίβεα ἢϊη ἴο αὐΐδοῖκ {πε 
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τῆς Πελοποννήσου, ὡς εἰ καὶ ἐντόνως ἅψαιντο 
τοῦ πολέμου, ῥᾳδίως ἐκπολιορκήσοντες τὰς ἐν 
αὐτοῖς πόλεις" ἔφη δὲ καὶ αὐτῷ τι ἤδη προδιειρ- 
γάσθαι, ὥστε καὶ στάσιν ἐγγενέσθαι τισὶ τῶν 
πόλεων. 

ΚΔ' 

ΠΕΡῚ ἹΠΠΑΡΙΝΟΥ 

Ἱππαρῖνος δὲ Συρακοσίων τύραννος εἰς 
ΕΝ ἀφίκετο πάνυ καλοῦ παιδός, ᾿Αχαιὸς 
αὐτῷ ὄνομα" τοῦτον ἐξαλλάγμασι πολλοῖς ὑπαγό- 
μενος πείθει τὴν οἰκίαν. ἀπολιπόντα σὺν αὐτῷ 
μένειν. χρόνου δὲ προϊόντος, ὡς πολεμίων τις 
ἔφοδος προσηγγέλθη πρός τι τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου 
κατεχομένων χωρίων καὶ ἔδει κατὰ τάχος βοη- 
θεῖν, ἐξορμῶν ὁ Ἵππαρῖνος παρεκελεύσατο τῷ 
παιδί, εἴ τις ἐντὸς τῆς αὐλῆς βιάζοιτο, κατα- 
καίνειν αὐτὸν τῇ σπάθη ἣν ἐτύγχανεν αὐτῷ 
κεχαρισμένος. 2. καὶ ἐπειδὴ συμβαλὼν τοῖς 
πολεμίοις κατὰ κράτος αὐτοὺς εἷλεν, ἐπὶ πολὺν 
οἶνον ἐτράπετο καὶ συνουσίαν' ἐκκαιόμενος δὲ 
ὑπὸ μέθης καὶ πόθου ποῦ παιδός, ἀφίππευσεν 
εἰς τὰς Συρακούσας καὶ παραγενόμενος ἐπὶ τὴν 
οἰκίαν ἔνθα τῷ παιδὶ παρεκελεύσατο μένειν, ὃς 

1 ΤῈ Ἰαύζοϑι ραγύὺ οἵ ὑΠ6 βίουυ 15 τπηϊββίησ, 10 ἈΡῬΘαΥ8 ἔγομὴ 
6 δοοοιπηῦ σίνθῃ ὈΥ Ρ]αύαγοι (1 μ6 178 9 ῬυνΥῆιι8) ὑμπαῦ 
ἀανηρ {Π6 βίθρα οἱ ὥὅρανγία Ὀν Ῥυγγμι5, ΟἸΙ]ομἾβ τηϑθ γοδαν 
ὧ Πα] ον, 1π ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΥ ΟῚ ὕο [411 Ἰηὔο ΟἸΘομ τη τ8᾽ Π8Π 445 ΑἸ]1ν6, 
Ῥαὺῦ ὑπαὶ ὑΠ6 βίθρβ νγὰβ γαϊβθα ἢνγβῦ Ὀγ ὑπ ρϑύβομδὶ ναϊοιι οὗ 
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ΤΗΝ 5ΒΤΟΒῪ ΟΕ ΠΙΡΡΑΒΙΝΌΘΒ 

Ρεϊοροόμηδθα ; 1 ἔμπον ργοβθουΐθα ὑΠ6 ννὰῦ νυ] ΟΥΟΌΒΙΥ, 
μ6 584, ὑπεὺ ψουά νὶτπουῦ αἰ σα] βἴογτη ἐπα 
1, ἀοραδθιηοηΐαη οἰξίθϑ ; πα πὲ δααθα ὑμπαῦ ἢῈ Πδὰ 
ΑἸΡΘΔΑΥ Ργθραγθα ὑπΠῸ ογοιπά, 50 ὑμπαῦ ἴῃ πηδην οὗ 
{πὸ οἰδί65 ὑπθγα ψου]Ἱᾶ θεὲ ἃ τανο]ῦ ἴῃ 5 ἕανουγ. 

ΧΧΙΝν 

ΗΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ ΗΙΡΡΔΑΒΙΝῸΒ 

1. ΗΙρραβινυβ, ὑγγαπὺ οἵ ϑγιδοιβθ, 8] ἃ σγϑαῦ 
Αἰ δοῦοη ῸΣ ἃ νΕΥῪ ἴδϊν ὈΟΥ παιηθα Αοἤϑαδιβ, ἃπα, ὈῪ 
τηθδη5 οἵ ργδβθηΐβ 2 οἵ νᾶγγίησ Κιηά5, ρευβαδα θα Πΐτη 
ἴο ἰδαᾶνα Πὶβ Ποπηθ ἃηα ἴδ νυ ἢΐπὶ ἴῃ ἢΪ8 ραΐδαβ. 
Βοιηα {016 {π|6 αἴζεν, ὑπ6 παννβ ννγὰ8 Ὀγουρηῦ ἴο Πΐπη 
οὗ ἃ δοβῦ!ε ἱπουγβίοη ἰηΐο οπα οὗ ὕπ6 τδυυ του 65 
θε]οηρίηρ' ἴο Πίτη, ἃηα ἢ6 δα ἴο Ὁ ψ ἢ 4}} βρεεα ἴο 
ΠΕΡ Πὶβ βϑυθ]εοῖβ. Ὑμεπ ἢ6 ννὰβ 5ἰαγίϊηρ, ἢ ἰο]ὰ 
ὑπῸ θοΥῪ ὑπᾶὺ 1 ἀῆγοπα οἵ πε σου εῖ5 οἴεογεα 
γί Έποα ἴο Πίτη, ἢ 6 νγὰβ ἴο δύ!" ῃΐτη νυ ὑπΠ6 ἀδρσοδυὺ 
γν οἢ Πα Πα σίνϑη ἢΐπη 85 ἃ ργεϑεηῦ. 2. Ηἱρρδϑιυῖπιβ 
τηδὺ 5 δῃοιηΐθθ δηα ἱπῆϊοϊθα οα ὑμεια δῃ αὖξον 
αἀεἴδαῦ, ἀπα οοἰθγαΐθα ἢΪβ5 νἱοΐουυ ὈΥ ἀθαθρ ροΐαΐοηϑβ 
οὗ νυίῖὶπα δπα Ὀγ βαηῃααποίϊηρ : ὕπθη, μϑαῖϊθα ψτῦἢ {ΠῸ 
ψγῖπ6 πα Ὀγ ἀ6βῖγα ἴο 566 {πε ἰδ, μα τοᾶβ οἱ αὖ ἔ{]} 
ΘΆ]ΠοῸΡ ἴο ϑυγδοιβαε. Αὐγίνὶπρ αὖ ἴπΠ6 ἤουδθ6 γῃθτα Πα 
Βα ὈΙαάθη ὑπα θοΥ ἴο 5ἴαν, πε αἷὰ ποῦ [611] ῃΐπη γγΠῸ 

Αοτούαὔιδ, πα ὕμθη Ὀγ ὑμ6 ἀυεῖνδ] οἵ 15 ἔδαῦμπον, ΚΊηρ ΑὙτθαβ, 
ἔγοπι τοῦθ νυ τοι  ογοθιηθὗϑ. 

5. ΤΠ τηϑϑηΐϊηρ οὗ ἐξαλλάγμασι 15. ἃ 110016 ἀοαθύα], Τὺ την 
οἰμον 6 ““Θηὐου δ᾽ Π]Θηὔ5,᾽ ΟΥ Ἀ ““οἤδηροθθ, νϑγϊϑύϊοη οἵ 
σι." 
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μὲν ἣν οὐκ ἐδήλου, . Θετταλίξων δὲ τῇ φωνῆ, τὸν 
Ἵππαρῖνον ἔφησεν ἀπεκτονηκέναι" ὁ δὲ παῖς 
διαγανακτήσας σκότους ὄντος παΐίει καιρίαν τὸν 
Ἱππαρῖνον' ὁ δὲ τρεῖς ἡμέρας ἐπιβιούς, καὶ τοῦ 
φόνου τὸν ᾿Αχαιὸν ἀπολύσας, ἐτελεύτησεν. 

ΚΙ' 

ΠΕΡῚ ΦΑΎΛΛΟΥ 

Ἱστορεῖ Φύλαρχος 

᾿ῷ Φάδλλος δὲ τύραννος ἠράσθη τῆς ᾿Αρίστωνος 
γυναικός, ὃς Οἰταίων προστάτης ἣν" οὗτος δια- 
πεμπόμενος πρὸς αὐτήν, χρυσόν τε πολὺν καὶ 
ἄργυρον ἐπηγγέλλετο δώσειν, εἴ τέ τινος ἄλλου 
δέοιτο, φράζειν ἐκέλευεν ὡς οὐχ ἁμαρτησομένην. 
5. τὴν δὲ ἄρα πολὺς εἶχε πόθος ὅρμου τοῦ 
τότε κειμένου ἐν τῷ τῆς Προνοίας ᾿Αθηνᾶς ἱερῷ, 
ὃν εἶχε λόγος ᾿Εριφύλης γεγονέναι, ἠξίου τε 
ταύτης τῆς δωρεῶς τυχεῖν. Φάῦλλος δὲ τά τε 
ἄλλα κατασύρων ἐκ Δελφῶν ἀναθήματα, ἀναιρεῖ- 

ται καὶ τὸν ὅρμον. ὃ; ἐπεὶ δὲ “διεκομίσθη εἰς 
οἶκον τὸν ᾿Αρίστωνος, χρόνον μέν τινα ἐφόρει 
αὐτὸν ἡ γυνὴ μάλα περίπυστος οὖσα, μετὰ δὲ 
ταῦτα παραπλήσιον αὐτῇ πάθος συνέβη τῶν 
περὶ τὴν ᾿Βριφύλην γενομένων: ὁ γὰρ νεώτερος 

1 ῬΥῦμθηϊὰβ Πᾶ5. ποῦ τηθηὐοπθα ὑπ παὐϊομπα!ῦν οἵ {π6 
ΘΏΘΠΊΥ, 8Πη4 1ἴῦ 5Β66η15 ἀοι οὐ α] θύμον Τ᾽ θα] δηβ νοῦ ]α 6 
ΚΟΥ ἴο οοηθ ἰπηύο οοηῆιοῦ τὶ ἃ ΙΟΙ Παημ. ΠἸΟΠΔΓΟΪ.. 
Μείπθὶζθ ργοροβϑᾶ ψελλίζων, ““ Βῦδιηθυῖηρ, ΠΙΒΡΙηρ.ἢ"ἢ 
566 {016 οὗ Νο. ΧΥ͂. ᾽ Οἱ ῬΒοοῖβ. 
4 προστάτης τηϊσἢ 8150 πηθδῃ ὑπαῦ Π6 νγὰβ ὑπ ῬὈγούθοίου Οἱ" 
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πε νναβ, θαΐ, Ραῦεπρ οα ἃ 6 ββα] δη 1 ἀοοθηΐ, οὐ θα 
ουαῦ ἐπαῦ ἢς δα ΚιΠ]οα Ηἰρραυῖπαβ: Ὁ ννὰ8 ἀἀγκ, ἀπα 
{Π6 ὕον, ἴῃ Πΐβ ΠΡῸΣ ἃπα οΥἹοδῦ, δύσι Πΐπ Δ πα οανα 
Ἠΐτη ἃ πιογΐαὶ] ψοιπᾶ. Ηδς ἰϊνεα ἴον. ἴγεε αδν8, 
ἀοαυϊεα Αομδθαβ οὗ ὑπῸ6 σὺ οὗ Πὶβ ἀθαῖῃ, πὰ 
π6η Ὀγθαϊῃϑα ἢΪ5 ἰαϑῦ. 

ΧΑΥ 

ΤῊΝ ΤΟΑΥ ΟΕ ΡΗΑΥΠ 5 

γοοι λψίαγοδιι 2 

1. Τῆεξ ὑγνταηὶ ῬΏΑυ 5 5 ἔΕ6]] ἴῃ ἰονα τ {Π6 νυϊξε 
οἵ Ατὐίϑίοῃ, ομϊε: οἵ {πε Οεἴβθδῃβ : Πα βθηΐ δῆνουβ 
ἴο δι, νυ ἢ ῬΥΟΤΉΪ565 οὗ το ἢ 5ιν ον ἃ πα φο]α, ἃπα 
ἰο] 4 ἔπε ἰο δἀα ὑπαὶ 1 ποτα μευ ἀπγ ῃϊηρ εἾ5ε 
γν ΠΙΟἢ 5Πη6 νναπίθα, 5η6 5ῃοι]α ποὺ [841] οἵ ἤθὺ ἀεδϑίγε. 
2. Νον 586 Πδᾶ ἃ ογϑαῦ Ἰοῃσίηρ [Ὁ ἃ πϑοκίδοα ἐΠαΐ 
νγὰβ δὖ ἐμαὶ {ἰπη6 Ππαηρίηρ' ἴῃ {Π6 τειρ]ε ὃ οὗ Αἰπεπα 
πε σοάάεβθ5 οἵ Εογεϊποιρῃῦ : Ὁ νγὰβ βαϊαὶ Τούτη αν - 
ἴο πᾶνε Ρεϊοηρεα ἴο Εχίρην]α; πα ὑπ|ὶ8 νγὰβ ἐπα 
Ρτεϑεπΐ ῸΣ ψῃ]οἢ 5Πη6 ἀβκβα. ΡῬΠαυ"]ὰβ ἴοοκ ἃ ογδϑαῖ 
θοοὺν οἵ ἐπε οἴϊευϊπρβ αὖ [6 ]ρἢϊ, [8 πϑοϊο]αοα ἃ] πρ' 
{πὸ τεϑὺ: (9) τ νὰβ βεηῦ ἴο ὑπεθ ποιβε οἵ Ατυβίοῃ, 
ἈΠ ἴῸΥ βοῦηθ σοηβί θυ Ὁ] 6. τἴτηθ ὑΠ6 ὑγνοδη ΜΟΥῈ ἰὖ, 
Ὁ ΠΑ νγὰβ σγϑαῦν ἔαπιθα [ῸΣ 580 ἀοίηρ. Βαΐ Ἰαΐεδι 5ῃς6 
βΒαετεα ἃ ἴαϊε νεὺν βγη} ἴο ὑπαὶ οἵ Ἐχρῆν]: 

ΘΟΏΒ.] οὗ ὑπμ6 Οεδίδθαμβ αὖ ῬΠοοῖὶβΌ Βαεὺ Οεία ἰβ ἃ σῇ] 
τηοπηὐϑη-τησθ, {Π6 ΠΑ ὈΪ Δηὖβ οὗ συ] ἢ σου] Πάγα]ν Ὀ6 κὸ 
ΒΙΡΉΪν οΥρϑηϊχθα δἃ5 Ὁ πᾶν ἃ σϑργθδθηξαύννθ ἴῃ ἴογ Ιρ 
οἰδῖθε. 5. Αὐ 6 ]ρῆῃ]. 

ὃ ΤῊ οχρϑαϊζίοη οἵ ὕπ6 ἕδβνθη ἀρδηϑῦ ΤΉΘ65 οουἹα ποῦ Ὀ6 
Βα σορϑϑία! υιῦποαῦ {πῃ 6 σοηρᾶην οὗ ΑἸ Γατιβ, νυν ποῖ ἢΪ5 
το ΕΡΊΡΉν]16, Ὀγ θα Ὀν ἃ πρϑοκίαοθ, ρουβιδαᾶθα ἴἰο σο. Ἦδθ 
ὕμθγθ τηθῦ ἢΠῖ5 δῃᾶ, ἂμ νψὰἃϑ ἀνθηρὰ Ὀν ἢΐβ βοη ΑἸοϊήδθοπ, 
γγΠ0 Κι]]6α Ὠ15 τπούμου. 
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“ αὶ ἣ ἜΣ ᾿ν εἶ Ν “ιν ΤΆ - [ο] ἃ 

τῶν υἱῶν αὑτῆς μανεὶς τὴν οἰκίαν ὑφῆψε, καὶ 
7 ᾽ Ν Ν Ν “ 

τὴν τε μητέρα καὶ τὰ πολλὰ τῶν κτημάτων 
, κατέφλεξεν. 

Κς' 

ΠΕΡῚ ΑΠΡΙΑΤῊΣ 

Ἵστορεϊ Εὐφορίων Θρᾳκί 

ϑΎΓΧ ͵ Ν 5 4 ΄ «ς 

1. ᾽ν Λέσβῳ παιδὸς ᾿Απριάτης Τράμβηλος ὁ 
“ ἴω 5 

Τελαμῶνος ἐρασθεὶς πολλὰ ἐποιεῖτο εἰς τὸ 
προσαγαγέσθαι τὴν κόρην: ὡς δὲ ἐκείνη οὐ πάνυ 
5 7ὔ » - ’ ᾿ » 7 ᾿ ἐνεδίδου, ἐνενοεῖτο δόλῳ καὶ ἀπάτη περιγενέσθαι 
αὐτῆς. 2. πορευομένην οὖν ποτε σὺν θεραπαινι- 

,ὔ “ ἃ 7, “ 
δίοις ἐπί τι τῶν πατρῴων χωρίων, ὃ πλησίον τῆς 

», "᾿ 7 - ᾧ 8 Ν ᾿] , θαλάσσης ἔκειτο, λοχήσας εἷλεν. ὡς δὲ ἐκείνη 
πολὺ μᾶλλον ἀπεμάχετο περὶ τῆς παρθενίας, 
5 θΘ Ἄ, ἦν ΙΑ » » Χ “ Ἂς 

ὀργισθεὶς Τράμβηλος ἔρριψεν αὐτὴν εἰς τὴν 
θάλασσαν" ἐτύγχανε δὲ ἀγχιβαθὴς οὖσα. καὶ ἡ 

Ν Μ “ 2 ΄ Ν ἥ. ͵ » 

μὲν ἄρα οὕτως ἀπολώλει" τινὲς ἡ μέντοι ἐφασαν 
7 Ἁ “- 

διωκομένην ἑαυτὴν ῥῖψαι. 8. Τράμβηλον δὲ οὐ 
ἢ ,ὕ ν 5 ᾽ 3 “ ᾿ Ἁ 

πολὺ μετέπειτα τίσις ἐλάμβανεν ἐκ θεῶν: ἐπειδὴ 

γὰρ ᾿Αχιλλεὺς ἐκ τῆς Λέσβου πολλὴν λείαν 
ἀποτεμόμενος ἤγαγεν, οὗτος, ἐπαγομένων αὐτὸν 
τῶν ἐγχωρίων βοηθόν, συνίσταται αὐτῷ. 4. ἔνθα 

ο - 
δὴ πληγεὶς εἰς τὰ στέρνα παραχρῆμα πίπτει" 
}] ΄ Ν ζ » “- 3. ἮΝ 3 Ἁ Μ ἀγάμενος δὲ τῆς ἀλκῆς αὐτὸν ᾿Αχιλλεὺς ἔτι 

1 ΤΉ ΘΓ 15 Π6ῦ6 ἃ τ᾿ ΡρΊηδ] πού ἰὴ ὕῃ6 ΜΩ., ψῃ οι πηδᾶν 6 
οοπϑίἀθγρα ἃ5 ἃ οοηὐϊηπδύϊοη οὗ {ἰπ6 Ἰηξογπγαύϊοι ἴῃ ὑπ {1016--- 
Ὑρ. ᾿Αριστόκριτος ἐν τοῖς περὶ Μιλήτου. 
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Βδὺ γοιπησοϑὺ 580ηὴ ψεηῦ τη8α δηα 5εὖ ἤτε ἴο ὑπεὶν 
Ποῦβθ, ἃπα ἴῃ ἐπα οουγθα οἵ {π6 οοπῆςρταϊιοπ Ὀοΐῃ 
516 ἃπ4 ἃ σγεαὺῦ ραῦΐ οἵ ὑπεῖν ροββθββϑίοηβ ὑγΕ 6 Θ0η- 
βιση 66. 

ΧΧΥῚ 

ΤῊΕ ΘΤΟΗΥ ΟΕ ΑΡΒΙΑΤΕ 

ἔγορι ἐμο ΤὮγαχ ὁ Επρλογίοη 

1. ΤΕΑΜΒΕΙῦΒ {Π6 50ὴ. οὗ Τ᾿ Ἔ]άσηοπ ἔ6}}] ἴῃ ἰονε νι ἢ 
ἃ 9] πδιηθα Αρυίαϊα ἰπ [,65005β. Ηβδ υβεα δνϑὺν 
εἴἴοτὶ ἴο σαἰῃ Ποὺ : ὑπ, ἃ5 58η6 5ῃεθυνθα ΠΟ 5]91})5 δὖ 4}} 
οὗ νεϊθπεϊηρ, Π6 ἀεδἰουυηϊηθα ἴο τνῖμπ ΠΟΥ Ὀγ βἰταΐεον 
ἃ Πα οὐ]. 2. 5η6 νὰβ νγαϊκίηρ ὁπῈ ἀν στῇ ΠΟΥ 
αἰϊτεπάδπς Παπατηδὶ5 ἴο οπα οἵ ἢδὺ ἔα 5 ἀμ δὶ ἢ 5 
ΠΟ νὰ Ὀγν {πΠ6 5θαβῇοΥα, δπηα ὑποτα ἢδ ἰδία δῃ 
Δ θ5 ἢ ἔῸγΓ ΠδΡ ἅπαὰ τηδᾶὴβ ἤεὺ οἀρίϊνε ; ὑαὺ 586 
βίσι σοίεα τυῖλῃ {πε στεαϊαϑῦ ν]οίθηοα ἴο ρῥγοϊεοῦ Ποὺ 
νἱγρΙ εἰς, ἀπα αὖ ᾿αϑὺ Ἴ  ΑΡ6 115 ἴπ συν ἔμγανν ΠΕΥῚ 
ἰπΐο ὑπ6 568, ὑπο Πᾶρρεπαα αὖ ὑπαῦ ροϊηῦ ἴο Ὀ6 
ἀδὲρ ἰπβῆοσθ. Τῆι αἷα 5Πη6 ρευῖβῃ; πε ἴουυ 
ὰ5, Πονενεν, 6 απ ταϊαϊεα Ὀγ οὐμοῦβ 2 ἴῃ {Π6 56 Πη868 
ὑπᾶὺ 5.6 γεν Πουβοὶ ἴθ ΚΠ1|6 ἤδεϊησ ποτὰ ἢΪ5 
Ραυτθαϊ. 95. 1 νψὰβ ποὺ ἰοὴρς βμεΐοτε: αἰνίπε νεη- 
σθᾶποα 6 }}] ἀροὸρ ΤὙΔΠθ 615: ΘΠ1Π165 ννὰϑ ταν θη, 
Τ,65005 5 πᾶ οδυυυίπρ' ἀυγὰν στεδῦ ααδηὐτο5 οἵ Ὀοοῦν, 
δηαἃ ΤΥδθε]τ5 σοῦ ἱορεῦμευ ἃ σοιραην οἵ {πὲ 
᾿ηΠαιταπῦβ οἵ {Π6 ἰϑ]αηα, ἀπα ννεπῦ οαὖ ἴο τηθεὺ ἢ Ϊ πὴ 
π᾿ ΠΡ ἋΔ ἴπ' ἴδε οουγδα οὗ 1 πὲ τϑοεϊνοα ἃ 
νου πα ἰπ [Π6 Ὀτααϑὺ πα ἱπείαπεϊν ἔ6]] το Π6 στοιπᾶ : 
γγΠ1]6 Π6 νὰ 51] Ὀτγεαϊηΐηρσ, ΑΟἢ11165, πο Βαὰ 

1 566 {{0{|6 οὗ Νο. ΧΙΠΙ. 
5 2.6. Ὁ. Αγιβίοου{τι5, τυ 6 Ὁ οι ὑΠ6 θανὶν πἰβύονυ οἵ Μηθῦμ. 

586 1016 οὗ Νο. ΧΙ. βΈΕδ6. ΝΌ. ἈΧΈΣΝ 
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ἔμπνουν ἀνέκρινεν ὅστις τε ἣν καὶ ὁπόθεν: ἐπεὶ 
δὲ ἔ ἔγνω παῖδα Τελαμῶνος ἐ ὄντα, πολλὰ κατοδυρό- 
μενος ἐπὶ τῆς ἠϊόνος μέγα χῶμα ἔχωσε: τοῦτο ἔτι 
νῦν ἡρῷον Τραμβήλου καλεῖται. 

᾿ ΦΗ 

ΠΕΡῚ ΑΛΚΙΝΟΗΣ 

Ἱστορεῖ Μοιρὼ ἐν ταῖς ᾿Αραῖς 

Ι. Ἔχει δὲ λόγος καὶ ᾿Αλκινόην, τὴν Πολύβου 
μὲν τοῦ Κορινθίου θυγατέρα, γυναῖκα δὲ ᾿Αμφε- 
λόχου τοῦ Δρύαντος, κατὰ μῆνιν ᾿Αθηνᾶς 
ἐπιμανῆναι ξένῳ Σαμίφ' Ξάνθος αὐτῷ ὄνομα. 
ἐπὶ “μισθῷ γὰρ αὐτὴν ἀγαγομένην χερνῆτιν 
γυναῖκα Νικάνδρην καὶ ἐργασαμένην ἐνιαυτὸν 
ὕστερον ἐκ τῶν οἰκίων ἐλάσαι, μὴ ἐντελῆ τὸν 
μισθὸν ἀποδοῦσαν: τὴν δὲ ἀράσασθαι πολλὰ 
» [4] 7ὔ ἮΝ Ἁ ) νι 2 7 7 

γε ὧι τίσασθαι αὐτὴν ἀντ ἀδίκου στερήσεως. 
2. ὅθεν εἰς τοσοῦτον" ἐλθεῖν, ὥστε ἀπολιπεῖν 
οἶκόν τε καὶ παῖδας ἤδη γεγονότας, συνεκπλεῦσαί 
τε τῷ Ξάνθῳ: γενομένην δὲ κατὰ μέσον πόρον 
ἔννοιαν λαβεῖν τῶν εἰργασμένων, καὶ αὐτίκα 
πολλά τε δάκρυα προΐεσθαι καὶ ἀνακαλεῖν ὁτὲ 
μὲν ἄνδρα κουρίδιον, ὁτὲ δὲ τοὺς παῖδας" τέλος δέ, 

1 Πμ6 ΜΆ. μὰθ τοσοῦτόν τες ΤΠη6 Ομ βϑίοη οὗ τε νγὰϑ 
ΤΊ ἢ Ο]ν ργοροβθα Ὀγ Ῥβουκϑιηρ. 

1 ΤῊ Ὀγούποι οὗ Π15 οσσῃ [αῦμπου. Ῥβίθιβ. 
25. ον στο, οἵ Βυζαῃύίαμη, ἃ ροθύθεϑ οὗ δϑοιῦύ 250 8.0., 

αἀδυρσηύου οὗ ὑπο ὑγαρθάϊδη ἨοπΊθγιιβ, ἥἢθ σγοῦθ θρὶρ Δ 5 
(γα να ὕνγο ἴῃ ὕμ δαϊαΐίης Αἀπίποίοσψ), ἃ δρῖο ἃπα ᾿νυῖο 
φοθύγυ. ὅὅοἢ ῬΟΘΠΊΒ ἃ5 ὑπ 7)γαθ 66 ποῦ ὩΠΟΟΠΊΠΙΟΙΝ ἰὴ 
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Δατηϊν αὶ ἢϊ5 νϑίουγ, ἱπαυϊγδα οἵ ἢ πᾶπηα πα οΥἹΡΊη. 
θη Π6 νὰβ το] ἐπαὺ πε ννγὰβ ὑπ6 9οὸη οἵ Ταεϊδιηοη,,} 
6 εννα θα Πΐτη Ἰἰοπρ' ἃπα ἀδαρὶν, ἀπα ρι]δα ἃρ ἃ 
σγθαῦ Ὀδυγονν ἴον τη ὁ ὑῃ6 ὈδΘδοἢ : ἰὖ 15 501}} δ] δα 
““{ῃς Ποῖὸ Ττδιη 6] 5᾽ τηοππηᾶ.᾽ 

ΧΧΥΠ 

ΤῊΝ 5ΤΟΕΥ ΟΕ ΑΠΟΙΝΟΕ 

ἔγοηι ἐμ Οὐγ865 οΓ δίοονο 3 

1. ΑΠΟΙΝΟΕ, 50 ὑΠ8 βἴουυ ρΌθβ, νγὰβ ὑπ6 ἀδιρῆζϊεν οὗ 
ῬοΙγυθα5 οἵ ΟοΥὐπίῃ πα πε να οὗ Αὐαρῃ!]!οοπαβ ὑΠ68 
500 ΟΥ̓ Πγγα5 ; Ὀγ ἴπ6 νψταΐῃ οἵ Αἴμεπα 516 Ὀβοδγηβ 
ἰηΐαϊιαϊεα υἱῦῃ ἃ δὑγθηροῦ ΟΠ, ὅϑδμηοβ, πϑηηθα 
Χαηΐηυβ. ΤῊϊθ νὰβ ὑπθῸ γϑάβθοη οἵ ἢΠεὺ νἱϑιϊαίίοη : 
5η6 δὰ Πἰτεα ἃ οιηδη ἡϑιηθα ΝΙοαπαγα ἴο ΘΟΠῚΘ 
ἃ Πα βρίῃ ἴου Ποὺ, μαΐ αἴξεν 5η6 πὰ ψουκαα ἔῸγ ΠΕΥ 
πα πε ἰυγπεαῦ Πε ουὐδ᾽ιοῦ ΠΕΡ δοιϑα 
νὴ πουΐ ραγίπο Π6Ὶ ἴΠ6 Ὁ] τναροβ5 5η6 Πδα Ῥυοχηΐββα, 
δ η6 ΝΙοαπάτγα Πδα δαυπαβϑῦν ργάγεα Αὐμαπα ἴο ἀνθηρα 
Π6Ὶ ἔου. ὅΠ6 υπ]υϑὺ νυ ΠΟ] αἸηρ οἵ Ποὺ ἀπ6.58 2, ΤΠ ὰ5 
εἰπιοϊεα, ΑἸοῖποα γεϑοῃ θα σαο ἢ ἃ δἴαΐε ὑΠὰῦ 516 εἴ 
Πδὺ Ποιηθ δπα ἔπε 1{{16Δ ΟΠ] γθ 5η6 Πδα ὈοΥπα ἴο 
ΑἸΩΡΒΠ]ΠΟΟἤ 5, ἃπα 54 116 6 ἀνὰ ψῃ Χαπῖπαβ; Ὀαΐ 
πη πα πα α]6 οἵ ῃθ6 νογὰρα 5η6 οδπηθ ἴο γδ8]1568 
γγμαῦ 5Π6 δὰ ἄοπμθ. 8516 εἰγαϊῃ νυ 5Π6 6 τ ΔΗΥ͂ 
[θα 85, οα ἢ] ηρ οὔὔθη, ποὺν ἸΡΟῚ ΠΟΙ γοσηρ ΠαΒθαπΠα 

πΠ6 ΑἸΘχαπαγιηθ ρουϊοα---ἰἡνϑοῦϊνθ αραϊηθῦ 8 ΘΏΘΙΙΥ 1ΠΠπ|8- 
ὑγωΐθα ὈΡ πυτηθυοῖβ πινὑπο]ορΊοα] ᾿ηβύϑμοθβ. Ὗνο πᾶνϑ 8ῃ 
ΘΧΔΠΊΡΙΘ Βα νυν] ηρ ἴῃ Ον]α᾽ 5 7015. 

3. Τ)δυ ΘΓ ΠΟΥ Χχῖν. 14 : “ΤΠου 5μδ]ῦ ποῦ ΟΡῬΊ655 8ῃ ὨΙγθά 
βουνϑηῦ ὑπαῦ 15 ῬΟΟΥ ἃπηα προάν,...... δὖῦ Π158 αἀἂν μοῦ 5ῃδ]ῦ 
σῖνο Πἴμη 15 ΠΙΓΘ, ποῦ. 588}} ὑΠ6 βι1ιη ρὸ ον ΠΡΟΗ 1ὖ ; ἔου 
ἢ 15 ῬΟΟΥ, δηα βούζουῃ ἢ15 ῃϑαγῦῦ ἀροη 1ὖ : Ἰοβδῦ 6 ΟΥΥ ἀρϑίηβῦ 
{Π66 πηΐο {Π6 ΤΟΥ, ἀηα 1τὖ Ὀ6 5'π ππίο ὑπ66.᾽ 
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πολλὰ τοῦ Ξάνθου παρηγοροῦντος καὶ φαμένου 
γυναῖκα ἕξειν, μὴ πειθομένην ῥῖψαι ἑαυτὴν εἰς 
θάλασσαν. 

ΚΗ’ 

ΠΕΡῚ ΚΛΕΙΤῊΣ 
Ἵστορεϊ Εὐφορίων ᾿Απολλοδώρῳ, τὰ ἑξῆς ᾿Απολλώνιος 

᾿Αργοναυτικῶν α΄ 

- Διαφόρως δὲ ἱστορεῖται περὶ Κυξίκου τοῦ 
Αἰνέου" 1 οἱ μὲν γὰρ αὐτὸν ἔφασαν ἁρμοσάμενον 
Λάρισαν 3 τὴν Πιάσου, ἣ ὁ πατὴρ ἐμίγη πρὸ 
γάμου, μαχόμενον ἀποθανεῖν: τινὲς δὲ προσ- 
φάτως γήμαντα Κλείτην συμβαλεῖν δι’ ἄγνοιαν 
τοῖς μετὰ ᾿Ιάσονος ἐπὶ τῆς ᾿Αργοῦς πλέουσι, καὶ 
οὕτως πεσόντα πᾶσι μεγάλως ἤὰς,. - πόθον 
ἐμβαλεῖν, ἐξόχως δὲ τῇ Κλείτῃ" 3. ἰδοῦσα γὰρ 
αὐτὸν ἐρρι μμένον, περιεχύθη, καὶ πολλὰ κατω- 
δύρατο, νύκτωρ δὲ λαθοῦσα τὰς θεραπαινίδας ἀ ἀπό 
τινος δένδρου ἀνήρτησεν ἑαυτήν." 

ΚΘ΄ 

ΠΈΡΙ ΔΑΦΝΙΔΟΣ 

Ἱστορεῖ Τίμαιος Σικελικοῖς 

Ἔν Σικελίᾳ δὲ Δάφνις “Ἑρμοῦ παῖς ἐγένετο, 
 ΟΣας δή τι δεξιὸς " χρῆσθαι καὶ τὴν ἰδέαν 

1 ῬΥΟΌΔΟΙν οοΥγιρῦ. Αἰνέως δηα Αἴνου ἢῶν 6 ὈΘΘἢ βυιρσοϑύθα. 
2. Τῦ 15 θεῦθου ὕο θθρ ὑμ8 βρϑιΠηρ νει ἢ ΟΠ6 σ, ἃ8 ἴπ ὅθ ΜΆ. 
9. ἑαυτήν 15 ποῦ ἴῃ {Π6 Μ5., θαΐ 15 νψαηύρα αξου ὑπ6 δοϊϊνο 

νΘΥὉ ((ο6Π5). 
4 ΠῊ6 ΜΗ. ἢὰ5 δή τε δεξιῶς : ῃ68 ΘΟΥΓΘΟΙΙΟΠΒ 8.6 ἄτι ἴο 

78 6005 δηα (816. 
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Δ Πα ποὺ ΠἸΡΟῚ ΠΟΥ ΟΠ] ἄγε, ἀμα ἐποιρὴ Χαπίι5 
αἸα Ηἰ Ὀεβὺ ἴο οομηΐοτε Πθυ, βαγίηρ ὑπαῦ πῈ ψου]Ἱὰ 
Δ Κα Πα Πἰβ υυἱθ, 586 ννουἹα ποὺ Ἰ᾿ἰβδῦθη τὸ Πίμα, θαΐ 
ἴμγανν Πουβ 6] ἰπΐο ἐπε 568. 

ἘΚΌΨΤΙΗΙ 

ΤῊΕ ΞΤΟΗΥ ΟΕ ΟἸΜΤΕῈ 

γον ἐλε ἈΡο]]οάοσιβ οὐ ιρπονίοη τ: ἐλε ἰαέέον ραγέ 
οηιέδο ,γεξ δοοῖ οΓἹ ἰδ6 Αὐσοπαυΐῖοα 3 9, Δροίϊοηῖιις. 

1. ΤΉΕΒΕ ἅτε νδυΐοιιβ ἔουμβ οἵ ἔπε βἴουυ οἵ Ουζίοιβ 
{πε β50η οἵ Αδπϑιβ.8 ϑοῖηθ ᾿ᾶνε το] ἤμουν ἢ τηδυυϊ δα 
Τ αΥῖβα ἔπε ἀδαρῃΐον οἵ Ρίαβιιβ, υν τ νμοτὰ Πδὺ ΤΌΠΟΥ 
δᾶ ἴο ἀο Ὀεδΐουτθ 50η6 νὰβ τυ 66, ἀπ αἰευνναγαϑ 
αἀϊεα ἴῃ αϊ]α ; οὔμπευβ, ον θη πὸ Ππαᾶ θαΐ 
Τϑοθηϊυ τηᾶυυὶθα ΟἸἰΐε, μα τπδὺ ἴῃ θαϊ]Ὲ (ποὺ Κπονΐῃρ 
γγηῸ ἢἰς δαάνθυβαυεβ ὑγῈΥ6) ὑῃ6 Παδῖοθ5 ΠΟ ψΕΓῈ 
58 Π1π τ] ἢ «[ἀ50ὴ ἴθ {Π6 Ατὐρὸ; πα ὑπαὶ ἢῖ5 [8}] ἴῃ 
ἐΠ5 οοπηθαΐ οαιιβθα ὑπὸ ᾿νε] αϑὺ τεργεῦ ἴο 811, θαΐ ἴο 
ΟΙἶτ6 θεγοπα 841] τηθᾶβϑσθ 2. ϑεεὶπρ Πῖμη ᾿γὶπρ' ἀ6δά, 
85η6 ἤππρ' ΠΕῚ δὐτὴβ τουπηα εἶπ ἀπα θεν αιϊθα Ἠΐτη 
ΒΟΓΕΪν, ἃπα ὑπο αὖ πὶσῃῦ 5ηὴ6 ἀνοϊαεα ὑπε ναῖςοἢ 
οὗ Πδὺ᾿ βευνίπρ- τη] 45 ἀπ Πιιηρ' ΠΕ 561} ἔγομι ἃ {γ66. 

ΧΧΙΧ 

ΤῊΕ 5ΤΟΗΥ ΟΕ ΑΡΗΝΙΒ 

Ῥγοηι ἐδθ ϑιοο]ῖοα οὕ {Ὡπαθιι5 ἢ 

1. [ν 51 ν νγὰβ θθυπ 1) Ρ ἢ πῖ5 ὑπ 6 βοὴ οἵ Βδυμη68, 
γῆ νγὰβ 5Κ1|16 ἴῃ μ]ανίπο οη ὑπ ρΡὶρεβ δπα αἶβὸ 

1 566 {{{|6 οὗ Νο. ΧΙΠ]. 5.11... 936-1070. 
5. 566 ποΐβ οἡ πῃ ασθθκ ἐθχύ. 
3. Οἱ Τδαγοιηθηΐιη οὐ Ταουπιῖηῶ, ὑπ6 ἰδίου Δ οἵ θαυ]ν 

ΒΊΟΝ, δοιῦ Β.ο. 800. 
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ἐκπρεπής. οὗτος εἰς μὲν τὸν πολὺν ὅμιλον ἀνδρῶν 
οὐ κατήει, βουκολῶν δὲ κατὰ τὴν Αἴτνην χείματός 
τε καὶ θέρους ἠγραύλει. τούτου λέγουσιν 
᾿Εχεναΐδα νύμφην ἐρασθεῖσαν παρακελεύσασθαι 
αὐτῷ γυναικὶ μὴ πλησιάξειν' μὴ πειθομένου γὰρ 
αὐτοῦ, συμβήσεσθαι" τὰς ὄψεις ἀποβαλεῖν. ἃ 

δὲ χρόνον μέν τινα , καρτερῶς ἀντεῖχε, καίπερ 
οὐκ ὀλίγων ἐπιμαινομένων αὐτῷ" ὕστερον δὲ μία 
τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν βασιλίδων οἴνῳ πολλῷ 

δηλησαμένη αὐτὸν ἤγαγεν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῇ 
μυγῆναι. καὶ οὗτος ἐκ τοῦδε, ὁ ὁμοίως Θαμύρᾳ τῷ 
Θρᾳκί, δι’ ἀφροσύνην ἐπεπήρωτο. 

͵Δ' 

ΠΕΡῚ ΚΕΛΤΙΝΗΣ 

1. Λέγεται δὲ καὶ Ηρακλέα, ὅτε ἀπ᾽ ᾿Ερυθείας 
τὰς Γηρυόνου βοῦς ἤγαγεν, ἀλώμενον διὰ τῆς 
Κελτῶν χώρας ἀφικέσθαι παρὰ Βρεταννόν" τῷ δὲ 
ἄρα ὑπάρχειν θυγατέρα Κελτίνην ὄνομα: ταύτην 
δὲ ἐρασθεῖσαν τοῦ Ἡρακλέους κατακρύψαι τὰς 
βοῦς, μὴ θέλειν τε ἀποδοῦναι εἰ μὴ πρότερον αὐτῇ 
μιχθῆναι. 2. τὸν δὲ Ηρακλέα τὸ μέν τι καὶ τὰς 
βοῦς ἐπειγόμενον ἀνασώσασθαι, πολὺ μᾶλλον 
μέντοι τὸ κάλλος ἐκπλαγέντα "τῆς κόρης," σνγ- 
γενέσθαι αὐτῇ" καὶ αὐτοῖς, χρόνου περιήκοντος, 
γενέσθαι παῖδα Κελτόν, ἀφ᾽ οὗ δὴ Κελτοὶ 
προσηγορεύθησαν. : 

1 ΠῊ6 ΜΗ. μὰ5 συμβήσεται : Ἰυαῦ ὑπΠ6 ᾿πῆηϊθῖνα (τοϑιοσθα Ὀγν 
ΤΠ στ 4) 15 ΠΟ ββαγν ἴῃ ὕπο Ογαῦϊο ΟὈ]Ἰα ἃ. 
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Ἔχοθααϊηρὴν Ὀεϑδυϊ αι]. Ηδ νοῦ παᾶνοῦ ἱπεααδηΐ 
{Πς ρΡΙασοβ νν μθ 6 τηθη σοῖο ἱοροῦπου, αὐ σρεηῦ Π15 Π1{{πῸ 
ἴῃ ὑπε ορεῃ, θοῦ ννἱπῦθυ ἃ πα ϑαμητηο , Κααρίπρ ἢῖ5 
Πογαβ οὴ {Π6 5]10ρ65 οὗ Εΐπαὰ. Τὴ πγτὰρῇ Εἰ ἢ 6 ηδῖ5, 
50 πε 5ἴοιυ τη8, 6]1] ἴῃ ἰονε νι Πίνη, δπα "δά8 
Ηΐτη Πανο πᾶνε ἴο ἄο ψ ἢ τηοτία] σνοηϑηῃ ; 1 6 
αἰβθοθεγεα, πὶ ἔαϊε νου θὲ ἴο ἰοβα [ἷἰ8 δυ68. 
2. ΕῸΥ 5016 ΘΟΠΘΙ ΘΥ8016 ὀϊπη6 6 βἰοοα ουΐ 5.1ῸΠΡ]ν 
ασαϊηϑὺ 411 ἰουηρίαϊίομ, δἰ Ποιὰ ΡῊ ποῦ ἃ ἔδνν ΟΠΊΘη 
γα 6 τη α]ν ἴῃ ἰονε νυ ἱὉἢ ἰτα ; Ὀαὺ αὖ Ἰαδὺ οπ6 οὗ {Π8 
ΒΙΟ ἢ Ρυϊηοθθθοθ ψνουκεα ἢἰβ σταἱῃ ὈΥῪ ΡΙγίηρ Πΐπὴ 
ψ ἢ τη ἢ υνῖηθ, ἃπα 50 Ὀτουρῇῃΐ μη ἴο {Π6 αἀδβίτα 
ἴο οοπβογῦ υυἱτἢ μου. Τῆὰβ ΠΟ, ἴοο, κ ΓΠδγηνταβ 
πὸ ΤἬγδοίδη, ννγὰ5 ὑπεποαίουννασα Ὁ] πα τῆγουρἢ ἢΪ5 
οὐ [0]]ν. 

Ὁ Ὁ 

ΓΗΒ ΘΤΟΒΥ ΟΕ Γ(ΕΙΖΤΊΝΕ 

1. Ηξκπουμπβ, ἰὖ 15 το], αἴδου ἢ Πα ἴδίκθῃ ὑπ6 Κίπθ 
οὗ ὐευυγομθϑ" ἔγοα Εὐγύμθα, νὰ νπαεγίηρ ὑΠγΟῸρΡ] 
16 σουπίγυ οὔ πΠς (ε] 5 πα οατὴθ ἴο ὑπθῸὸ ποῦθε οἵ 
Βτιεΐδππαβ, γηο0 Πα ἃ ἀδιρῃ τευ ο81}164 (οἸ π6. (εἰ- 
εἶπα [6]] 'ἰπ Ιονε στ Ηδτου]65 δηα Ηἰα ἀννὰν {ΠῸ Κίπο, 
ΓΘ αβηο ἴο σἴναε ἔπθπη Ὀδοῖ ἴο Ὠΐτη ἅη]6 585 μῈ ψου]Ἱὰ 
ἤγβὶ οοπίθηξ ποὺ. 2. Ηργου]ε νγὰβ πάθεα νεΥῪ 
ΔΗΧΙΟῈΒ ἴο Ὀγὶπηρ' {Π6 Κίπα 58ΐε πουηθ, θαῦ ἢδ ννὰβ ἔδυ 
ΤΟΥ βίγαοΚ 10} {Πα σ1ν]᾽5 ἐχοθααϊηρ θϑδσυῦν, ἃπα σοη- 
βαηϊεα ἴο ΠΟΙ ννῖβῃ 65; δηα {πθη, ἤθη {π6 της Πδα 
ΘΟΟΥΉ6 ΤΟΠΠα, ἃ 500 ΟΔ]16α (ἰδ τι5 ννὰβ θΟΤ ἕο ἔθ, 
ἔγουη νοι ὑπ (δἰ ἴο τὰος ἀδυῖνεα ὑπ 6] ΠΔΠΊ6. 

10 Υ ΤΠδιηνΥὶθ, ἃ τη ϊοα] ροθῦ, σψο δπίθγθα ἰηῦο ἃ 
οοπὐοϑῦ τ ὑπ6 Μα865, πα νγὰβ ὈΠ]Π 64 οἢ 5 ἀοἰθδῦ. 

5 Οὐ αϑύγομ, 0 γγὰ8 βιρροβθα ἤο πᾶνϑ ᾿ϊνθα ἴῃ ϑ'ραίῃ. 
ΤῊΪ5 νγὰϑ ομ6 οὗ ὑπ6 ὑνγϑῖνθ δου οἱ Ηθγοῦ]θβ. 
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ΤΗΕ ΤΓΟΝΕῈ ΠΒΠΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΟΒ 

ΛΑ΄ 

ΠΕΡῚ ΔΙΜΟΙΤΟΥῚ 

Ἵστορεῖ Φύλαρχος 

1. Λέγεται δὲ καὶ Διμοίτην ἁρμόσασθαι μὲν 
Τροιζῆνος τἀδελφοῦ θυγατέρα Ἐὐῶπιν" αἰσθανό- 
μενον" δὲ συνοῦσαν αὐτὴν διὰ σφοδρὸν ἔρωτα 
τἀδελφῷ, δηλῶσαι τῷ Τροιζῆνι: τὴν δὲ διά τε ὃ 
δέος καὶ αἰσχύνην ἀναρτῆσαι αὑτήν, πολλὰ 
πρότερον λυπηρὰ καταρασαμένην τῷ αἰτίῳ τῆς 
συμφορᾶς. 2. ἔνθα δὴ τὸν Διμοίτην μετ᾽ οὐ 
πολὺν χρόνον ἐπιτυχεῖν γυναικὶ μάλα καλῇ τὴν 
ὄψιν ὑπὸ τῶν κυμάτων ἐκβεβλημένῃ καὶ αὐτῆς 
εἰς ἐπιθυμίαν ἐλθόντα συνεῖναι" ὡς δὲ ἤδη ἐνεδίδου 
τὸ σῶμα διὰ μῆκος χρόνου, χῶσαι αὐτῇ μέγαν 
τάφον, καὶ οὕτως μὴ ἀνιέμενον τοῦ πάθους, ἐπι- 
κατασφάξαι αὑτόν. 

ΛΒ' 

ΠΕΡῚ ΑΝΘΙΠΠΗΣ 

1. Παρὰ δὲ Χάοσι μειρακίσκος τις τῶν πάνυ 
δοκίμων ᾿Ανθίππης ἠράσθη. ταύτην ὑπελθὼν 

1 Τῦ 15 ααἰύθ Ῥοββί Ὁ] 6 ὉΠδῦ, ἃ5. Μϑᾶδββ οοηΐθπαᾶβ (Οδέέ. σεί. 
πη. 1889, ΡρὈ.: 826 544ᾳ.), 0818. δυο 5 ᾶτη6 Βῃου]α 6 Θυμοίτης : 
θαῦ 1 αν ποὺ ἔθ! ὑμαῦ πὶβ δγρυμηθηῦβ ἅτ ααἰΐ8 ΒΟ Π 
ΘΠ ΟῸΡὮ ἴο πϑὑϊ1ν τηδκίηρσ ὕπ6 ομαπρθ ἴῃ ὑμ6 ὑθχῦ. 

5. ΠῊ6 δοοιβαύϊνν (ἄπο ο θυ 6) 15. πϑοθβϑᾶρυ, ὑμποισῃ {6 
ΜΗ. Βᾶ5 αἰσθανόμενοξ. 

8 ΜΗ, τό. Τῆι οογγθούϊοῃ 15 ἄπ ἕο Ἀομαβ. 

330 



ὡ ΣΝ, ἃ «νἀ «πἀὐὐονε 

Σ 
᾿Ξ 

ἔ 

ΤΗΕ ΒΘΤΟΕΒΥ͂ ΟΕ ΑΝΤΗΙΡΡΗ͂, 

ΧΧΧΙ 

ΓΗΒ ΘΊΤΟΗΥ ΟΕ ΙΜΟΕΤῈΒ 

ἐγ͵οηι Ραψίαγοδιο 1 

1. ΙΜΟΕΤῈΒ ἰ5 ϑαϊα ἴο ἢᾶνα τηδυῦϊθα ἢἰβ ὈγοῦθΟΥ 
ΤγοθΖο πη 5 ἀδιρηΐον, Εἰνορίβ, πα αἰξουνναγαβ, βθαίηρ 
ὑμαὺ 5η6 ννὰβ αἰῃιοῖβεα ψ τ ἃ ογθαὺ ἰἴονε Ὁ ἤΠδὺ ον 
Ὀτοῦμου, ἀπά ννὰ8 οοηβογίϊηο ἢ Ὠϊτη, 6 ἰηΐογγηθα 
ΤτοσθΖεη ; {πα οἷν] προ ΠΕΥβ6 1 ἴῸΣ ἴδαυ ἃ Πα 5ἤδυηθ, 
ἤγϑὲ. οα]]Πηο ἀονη ΘΥΕΙῪ ΤΠΔΠΠΘΙ ΟὗὁἨ ουγ86. Οἢ. Ὠΐτη 
γγΠ0 ννὰβ ὕπ6 οαυβε οἵ ἢεν ἴαϊε. 2. 1Ὁ ννὰβ ποῦ Ἰοὴρ 
θεΐοσα [᾿πηοοϑῖεϑ οαὴθ ἀροὸὰ πα Ὀοᾶν οὗ ἃ τηοϑὺ 
θαδαῦα} νγοσηδη ἰῆτοννη πρ ὈγῪ {πε 868, δπα ἢΠε 
οοποαίνοα {πὸ τηοϑὺ ραϑϑίοπαϊε ἀθϑῖσα ΤῸΣΓ ΠΟΙ σΘΟμ- 
ῬΡᾶῃν ; θαΐῦ βοὸὴ ὑπ ὑοᾶν, οὐίπο ἴο {πε ρευὶοα οἵ 
{της βίποα μευ ἀδαΐῃ, θερδη ἴο 566 οουταρίοη, ἃηα Πα 
ΡΙΙεα Ἂρ ἃ ἢπρε Ὀᾶιγον [ῸΥ ΠΟΙ ; ἀπ ἴῃ 6, 5 ἜΚ Ἔ ἢ 50 
Π15. Ραββϑίοῃ νγὰϑ ἴπ ΠΟ ννὶβα τα]ὶανεα, μ6 Κα Π16ὰ Πϊτηβ6 1} 
αὖ Πδὺ ἴουηῦ. 

ΠΧ ΤΙ 

ΤῊΕΒ ΘΤΟΗΥ ΟΕ ΑΝΤΗΙΡΡΕ 

1. Αμονα ἔπε ὉΠπδοπίϑηϑ 2 ἃ οδγίαϊη γουῦΐῃ οὗ 
τηοϑὺ ποῦϊα Ὀἰγὶ [6]}] ἴῃ ἴον ἢ ἃ οἷν] παπηθα 
ΑμέΠΙρΡρΡΕ ; με δα άγεββεα ἤδὺ νυ ἢ Ἔνεῖν ἂν ἴο αἰτετηρὺ 

1. Κ'ϑδο {{{Π6 οὗ Νο, ΧΥ. 
5.Α Ρθορὶϑθ ἴῃ {π6 ποῦύῃ-ννοϑῦ οἵ Ερίσγιιβ, βῃρροβθᾶ ἴἤο Ὀ6 

ἀθβοθπαθα ἔργου μδοη, {πΠ6 βοὴ οὗ ῬυΪδη). 
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ΤΗΕ ΤΟΝΒῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΈΕΝΙΓΒ 

[οὶ , [οἱ “ 

πάσῃ μηχανῇ πείθει αὐτῷ συμμιγῆναι" ἡ δὲ 
» Χ ἣ “ ἴω 

ἄρα καὶ αὐτὴ οὐκ ἐκτὸς ἣν τοῦ πρὸς τὸν παῖδα 
πόθου: καὶ ἐκ τοῦδε λανθάνοντες τοὺς αὑτῶν 

- 7 “ 

γονεῖς ἐξεπίμπλασαν τὴν ἐπιθυμίαν. 2. ἑορτῆς 
»)» (, “ ῇ δέ ποτε τοῖς Χάοσι δημοτελοῦς ἀγομένης καὶ 

΄ πάντων εὐωχουμένων, ἀποσκεδασθέντες εἴς τινα 
Ν ς “ 

δρυμὸν κατειλήθησαν. ἔτυχε δὲ ἄρα ὁ τοῦ 
ῃ εχ , , , - 

βασιλέως υἱὸς Κίχυρος πάρδαλιν διώκων, ἧς 
Ψ' 9 » “Ὁ Ὗ [᾿ » ἐ συνελασθείσης εἰς ἐκεῖνον τὸν δρυμὸν, ἀφίησιν 

3 ν Ἅ, “-“ ἐπ᾿ αὐτὴν τὸν ἄκοντα: καὶ τῆς μὲν ἁμαρτάνει, 
ϑ Ν “ ῇ ς Ν Ν Ν τυγχάνει δὲ τῆς παιδός. ὃ. ὑπολαβὼν δὲ τὸ 

θ ᾿Ά ᾽ς » 7 ᾿ “ 

ηρίον καταβεβληκέναι ἐγγυτέρω τὸν ἵππον 
,ὔ ᾿ προσελαύνει: καὶ καταμαθὼν τὸ μειράκιον ἐπὶ 

““ ά “- “ }] ᾿ 

τοῦ τραύματος τῆς παιδὸς ἔχον τὼ χεῖρε, ἐκτός 
“- 3. Ν Χ » 7, τε φρενῶν ἐγένετο καὶ περιδινηθεὶς ἀπολισθάνει 

“ ᾿Α “Ὁ τοῦ ἵππου εἰς χωρίον ἀπόκρημνον καὶ πετρῶδες. 
» ᾿ ς Ν 2 , «ς Ν  Α “Ὁ 

ἔνθα δὴ ὁ μὲν ἐτεθνήκει, οἱ δὲ Χάονες, τιμῶντες 
Χ Ν Ἂς Ν , ’ὔ 

τὸν βασιλέα, κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον τείχη περιε- 
κ Ν Ἁ ῇ 3 , 7 

βάλοντο καὶ τὴν πόλιν ἐκάλεσαν Κιχυρον. 
4. φασὶ δέ τινες τὸν δρυμὸν ἐκεῖνον εἶναι τῆς 
᾿] ᾽ὔ Π, ἊΝ 

Εὐχίονος θυγατρὸς ᾿Ηπείρου, ἣν μεταναστᾶσαν ἐκ 
“ Βοιωτίας βαδίζειν μεθ᾽ “Αρμονίας καὶ Κάδμου, 

Ν “ φερομένην τὰ Ἰ]ενθέως λείψανα, ἀποθανοῦσαν δὲ 
Ν Ν ἰν “ Ἅ, Ἀ “ περὶ τὸν δρυμὸν τόνδε ταφῆναι: διὸ καὶ τὴν γῆν 

Ἁ 4 “ Ἤπειρον ἀπὸ ταύτης ὀνομασθῆναι. 
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ΤΗΕ ΒΤΟΕΥ ΟΕ ἈΝΤΗΙΡΡΕ, 

ἢδιὺ νἱσῖπα, ἃπα ᾿ηἀδεα 5Π6 ἴοο ννὰβ ποῦ ππτουὺοῃεα Ὀγ 
Ιονε ἴον. {πε ἰδ, ἀπ βϑοοὸῖ ἔπθν ννεσα ἰακίηρ {πεῖν ἢ]] 
οὐ ἔπεῖν ἀἜϑίγαβ πμ]ςποννη ἴοὸ ὑπεὶν ραύεηΐβ. 2. Νὸν 
ΟΠ 0Π6 Οσοδδβίοῃ ἃ ΡῈ ]1ο ἔδδεϊνα! ννὰβ θεϊηρ σα θναῖεα 
Ὀν {πε ΟΠδοπίδμηβ, ἃπα νυν ἢ] 6 411} {π6Ὸ6 ρϑβορὶθ νγεσε 
ξεαϑίϊηρ, ἔπ6 γοιηρ ΡδΪΓ 5! ρΡ6α ἃνγὰν ἃπα οἵερὺ ἴῃ 
ὉΠᾺΘῚ ἃ σου ξαΐϊη θαβῃ. Βαὺ Ὁ 580 Παρρεπβα {παῖ {Πα 
Κιηρβ 50ῃ, ΟἸσγτβ, ννὰβ Παηϊησ ἃ Ἰδορατχα ; {πα 
Ὀϑαϑὺ ννὰβ ἀσίνεη ἰηἴο ὑπ 6 βϑάσὴθ ἐΠϊοκοῦ, ἀπα 6 Πυυ]οὰ 
5 να] αὖ ἰδ; ες τηϊβθεα ἰδ, θαῦ ἰδ ἴπΠ6 οἹΤ]. 
ὃ. ΤΒΙηκίηρ' ὑΠμαὺ Πα πα Ὁ ἰδ Ἰδοραγά, με τοάδ ὑρ ; 
θα ΠΏ 6η ἢ βὰν ὑπΠε δα ὑγυίησ ἴο βίδιι πο ὑΠ6 ΟἹ} 5 
νου νυ Πϊβ Πα πα5, μα Ἰοβὺ 5. 56 Πη565, Πρ ἀναγ, 
ἃ ηα ἤπια} ]ν [611] οὐ ἢἰβ5. ποῦθε ἀονῃ ἃ ργεοϊρίζοιιβ ἀπά 
βίομυ γανίπθ. Ἴδα Πα ρου βηεα ; θαὺ {πΠ6 (ΟΠ δΔο 88, 
ἴο Βοποῖῖ {Ποῖν Κίηρ, ρΡαὺ ἃ γνγ8}}] τουπα {Π6 ρ]δοα πὰ 
θάνε Ππ6 πϑηθ οἵ ΟἸοηντιβ ἴο {πες οἷν 50 Τουπαεα. 
4, Πα βἴουυ 15 ἰβδο ἔοιιπμα ἴῃ βοῖὴθ δυϊῃουῖ 65. ὑπαὺ 
ἴπ6 ἐῃϊοκεῦ ἴῃ αααϑίϊοη νγὰβ βϑδουεα ἴο Ερίχιιβ, Π6 
ἀδαυρηϊεν οἵ Εοἢίοη ; 58ηῆ6 πᾶ Ἰεῖς Βορούϊα πα νγὰβ 
Ἰουσπαυίηρ τ Ηδιτηοηΐα ἀπα (δαάχηιβ,: Ὀθβαγῖπρ' {Π6 
γταιηδηβ οἵ Ρεπίμαιβ; αἀγίηρ ἔπ 6γῈ, 5Π6 νγὰβ θυ θα ἴῃ 
ὑΠ15 ἐπίοκοι. Τπδαῦ 15 ὑΠ6 γδάβοι ὑπαῦ σοιηὐΎ ννγὰϑ 
πδιηδα Ερίνιβ, αἴζευ Ποὺ. 

1 Οδάπιιβ Ξ- ΗἨδυηοηΐἃ 

[Αρωνϑ6] ΞξΞ. ΕΟ 

| 
᾿ς ἈΥΘΕΨΕ 

Ῥρϑηύμθιιβ ἘριΓ5. 

ΑἌρανο σιῦ {Ππ6 γοϑῦ οὗ [π6 Βαοομϑηΐβ πϑα ἤοσῃ Ῥϑηύμθιβ ἴῃ 
Ῥίθοθβ ἃ5 ἃ Ῥιιηἰβῃσηθηῦ ἴον Π15 ὉΠ ΒΡ τὴν ἀσαϊηβῦ [Π 8 ὙγΟΥΒ ΠΡ 
οὗ ΟΠ 518. 



ΤΗΕ ΓΟΝΕῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΤΗΕΝΙΌΝΒ 

ΔΙ 

ΠΕΡῚ ΑΣΣΑΟΝΟΣ 

Ἱστορεῖ Ξάνθος Λυδιακοῖς καὶ Νεάνθης β΄ καὶ Σιμμίας 

ὁ ἹΡόδιος 

1. Διαφόρως δὲ καὶ τοῖς πολλοῖς ἱστορεῖται 
Χ Ν , 5 Ἄ, 77 Ἂ, Ρ] Ν 

καὶ τὰ Νιόβης: οὐ γὰρ Ταντάλου φασὶν αὐτὴν 
7 » 5.9 7 ἈΝ ὸβ , 

γενέσθαι, ἀλλ᾽ ᾿Ασσάονος μὲν θυγατέρα, Φιλότ- 

του δὲ γυναῖκα: εἰς ἔριν δὲ ἀφικομένην Λητοῖ 

περὶ καλλιτεκνίας ὑποσχεῖν τίσιν τοιάνδε. 2. τὸν 
Ν 7] 5 ͵ “ Ν Χ 

μὲν Φίλοττον ἐν κυνηγίᾳ διαφθαρῆναι, τὸν δὲ 

᾿Ασσάονα τῆς θυγατρὸς πόθῳ σχόμενον αὐτὴν 
ΤΣ Ἐν 33 , ͵7 ΟῚ κ Β ᾽ Ν 

αὑτῷ γήμασθαι βούλεσθαι" " μὴ ἐνδιδούσης δὲ 

τῆς Νιόβης, τοὺς παῖδας αὐτῆς εἰς εὐωχίαν 

καλέσαντα καταπρῆσαι. ὃ. καὶ τὴν μὲν διὰ 

ταύτην τὴν συμφορὰν ἀπὸ πέτρας ὑψηλοτάτης 
6 ν ς.» " ὦ “ ““ “ 

αὑτὴν ῥῖψαι, ἔννοιαν δὲ λαβόντα τῶν σφετε- 

ρων ἁμαρτημάτων διαχρήσασθαι τὸν ᾿Ασσάονα 

ἑαυτόν. 
ΠΟΥ 

ΠΕΡῚ ΚΟΡΥΘΟΥ 

Ἵστορεϊ ᾿Βλλάνικος Τρωικῶν β΄8 καὶ Κεφάλων ὃ ΤῈρ- 

γίθιος 

1. Ἐκ δὲ Οἰνώνης καὶ ᾿Αλεξάνδρου παῖς 

ἐγένετο Κόρυθος: οὗτος ἐπίκουρος ἀφικόμενος 

1 Πμ6 ΜΆ. 68115 μἴπι Νέανθος, Ὀὰὺ Νεάνθης 15 οοΡὕδϊη. 

2 ΤῊϊ5 γον νὰϑ ἰπβουύβα Ὀν Ζαηῃροίδηπθθ ΤῊ λοηιοεο- 

ἐοϊειιίοη, νχουα δοοοπηῦὺ ἔον ἰῦ ἀτορρὶηδ οὖ. 

8 ΠῊ6 ΠΌΡΟΥ οὗὐἨ ὑπ Ῥοοῖκ μᾶ5 αἀτορροᾶ ουῦ. Ἠθνηθ᾽ 5 

γϑϑιογαύϊοη οἱ β' 15 Ῥγο Δ ΌΙΥ οογτθοῦ : Μϑαγβίαβ ὑπουρὩῦ ὕΠ6ΓῸ 

ΠΟΘ γὰ5 ἃ θῸΠΡ6., ἀπ ὑποῦ Τρωικῶν ἰβ ἃ πηϊβύακϑ ἴον 

Τρωικοῖϑ. 
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ΤΗΕ ΒΤΟΒῪ ΟΕ ΘΘΕΥΤΗΌΘΒ 

ἈΝ Χ ΤΠ 

ΤῊΒ ΘΎΟΗΥ ΟΕ Α55ΛΔῸΝ 

ἔγοηι ἐΐε Τιγαΐαοα οΓ᾽ Χαρέλι,} ἐδο σοοοπα ῥοοῖ οὗ 
Νιδαμέδοα,3 απαὰὶ δὲηεριῖας 3 Γ᾽ Πἰθοάο5. 

1, ΤῊΕ βἴουτυ οἵ ΝΊοθε 15 αἰ σαν ἴο!α Ὀγ νᾶυΐοιιβ 
δα ΠΟΥ 0165 ; 5016, ῸΓ ἰπβϑΐϑποθ, βὰν ὑμαῦ 58η6 νγὰβ ποῦ 
πε ἀδυρητῖον οἵ ᾿Γαηΐαϊβ, θὰ οὐ Αβϑθδοῃ, δῃα {πὸ 
να οἵ ῬΒηΠοῦζαβ; ἀπ ἔου Βανίπρ' Πδα Ποὺ αἰδβραΐε 
ἢ [οἷο ἀθουΐ ἴῃς Ὀεδαΐν οὗ ὑπεὶν ομΠ]άγαπ, ΠΟΥ 
ΡαπΙβῃτηθηῦ ννὰβϑ ἃ5 ἔοϊΐονβ: 2. Ῥμιοῦναβ ρϑυ θη θα 
ψγΠ116 πυηἰπρο ; Αβϑᾶοῃ, οοηϑιηθα ἢ ἴον ῸΣ ἢΪ5 
οὐ ἀδυρῃζϊεν, ἀθϑιγεα ἴο ἕακα Ποὺ ἴο υνα ἢ οα ΝΊΟΡῈ 
γαξαθίησ ἴο δοοδεάβ ἴο ἢϊ5 ἀεβίγεϑ, 6 δϑκεα Ποὺ 
Ομ] άτγϑη ἴο ἃ θαπαιεῦ, πα ποτα θαυ πμδα ὑπθη 81} ἴο 
ἀδαΐῃ. 9. Α5 ἃ τϑϑ]ῦ οἵ {Π185 οδ]αηηϊζυ, 5η6 ἤππρ 
Πουβε] πη ἃ Πρ τοοῖκ; Αβϑθαοη, νγῇθη Π6 Ο8Π16 
ἴο Ροπάθυ Ὡρὸπ μεθ [)ἷθ8. 5ῖπηβθ, πηϑαθ ἄν ψἱἢ 
Ὠϊτηβο 

ὌΧ ΧΙΝ 

ΤῊΕ ΤΟΕΥ ΟΕ ΟΟΒΥΤΗῦΒ 

ἔγοηι ἐλ σοοομαὶ δοοῦ οΓ᾽ Ποίϊαμίοιο᾽ 4 “Γτοῖοα, ἀπά 
 οηι (ὁρλαίοη ὃ ΟΡ αογρίίμα 

1. Οε πε υπίοη οὗ Οδποπα ἃπαὰ ΑἸθχαπαοϑὺ δ ννὰβ 
θοῦη ἃ ὈΟΥ͂ παιηθά (ουγίμι5. Εἰα οάπηα ἴο ΤΊΟΥ ἴο 

1 ΠῊ 6 μἰβίονίδη οὗ ᾿γαΐα, ΒΓ οοηὔαγυ Β.ο. 2. Οἱ ΟγζΖίουϑ. 
3. Αἢ ΘΔΥΥ ΑἸοχδπάσγπθ ροοῦύ. 8 Ῥόοββθββ νϑυϊοιιβ ἐεοληο- 

»αεγηῖα ὈΥ ἰτα ἴῃ ὑπὸ ἐαϊαΐέηα Αηϊοίοσυ ---ῬΟοθτὴβ νυ υθη Ἰη 
ὉΠ 6 5Π8}06 οὗ ἃ παϊοῃμοῦ, 8 δσρ, 8 δ]ύδυ, νη σ5, ΡΔΏΡΙΡ068, οὗο. 

4 Οἱ ΜγέΠθπθ, δ ἰδίου δι οοη θη ΡΟΡ νυν νἱῦἢ Ἡογοάούιβ 
ἀηα ΤἬπον 1465. 6 586 {1016 οὗ Νο. ΤΡ. 

ὃ ΠῊ 5 βῦουυ 15 ὕμιιβ. ἃ οοῃὑϊηπδύϊοη οὗ Νο. 1. Απούπον 
ψϑυβίοη οὗ ὑπΠ6 Ἰθρθηα 15 ὑπᾶῦ Οθπομθ, ἤο γονθηρθ ΠΟΡΒ6] οἡ 
Ῥαυὶβ, βοηὺ Οογγύμπαβ ἴο σαϊάθ ὑπ6 ατθαῖκβ ἴο ΤτοΥ. 
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ΤΗΕ ΙΟΝῈ ΒΟΜΑΝΟΕΒ ΟΕ ΡΑΒΚΤΗΕΝΙΓΒ 

εἰς Ἴλιον ᾿λένης ἠράσθη, καὶ αὐτὸν ἐκείνη 
μάλα φιλοφρόνως ὑπεδέχετο’ ἣν δὲ τὴν ἰδέαν 
κράτιστος" φωράσας δὲ αὐτὸν ὁ πατὴρ ἀνεῖλεν. 
2, Νίκανδρος μέντοι τὸν Κόρυθον οὐκ Οἰνώνης, 
ἀλλὰ “Ἑλένης καὶ ᾿Αλεξάνδρου φησὶ γενέσθαι, 
λέγων ἐν τούτοις" 

.ἡΛ Ἧ 

Ἢρία τ᾽ εἰν ᾿Αἴδαο κατοιχομένου ἹΚορύθοιο, μ 
[χά ς »Ὁ»Ἥ}3 ς »“".Φ, ἃ ᾽ὔ 

ὅν τε καὶ ἁρπακτοῖσιν ὑποδμηθεῖσ᾽ ὑμεναίοις 
» 3 

Τυνδαρίς, αἴν ἀγχέουσα, κακὸν γόνον ἤρατο ω) 

7ὔ 

βούτεω. 

ΛΕ 

ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΛΙΜΕΝΗΣ ! 

1. Ἐν δὲ Κρήτῃ ἠράσθη Λύκαστος τῆς Κύ- 
ὃ Ν }] ἃ ς ον Ω ΄ ωὠνος θυγατρὸς Εὐλιμένης, ἣν ὁ πωτὴρ ᾿Απτέρῳ 
καθωμολόγητο πρωτεύοντι τότε Κρητῶν: ταύτῃ 
κρύφα συνὼν ἐλελήθει. 2. ὡς δὲ τῶν Κρητικῶν 

Ν ῇ 3 , Ξ Ν ε τινὲὲ πόλεων ἐπισυνέστησαν Κύδωνι καὶ πολὺ 
περιῆσαν, πέμπει τοὺς πευσομένους εἰς θεοῦ, ὅ 
τι ἂν ποιῶν κρατήσειε τῶν πολεμίων: καὶ αὐτῷ 
θεσπίξεται τοῖς ἐγχωρίοις ἥρωσι σφαγιάσαι παρ- 
θένον. 3. ἀκούσας δὲ τοῦ γρηστηρίου Κύδων 
διεκλήρου τὰς παρθένους πάσας, καὶ κατὰ δαί- 

ς θ 7 ψ΄ .} ΙΑ δὲ ὃ ,ὔ 

μονα ἡ θυγάτηρ λαγχάνει." ΔΛύκαστος δὲ δείσας 
ἮΝ }] “ ᾿Α 3 Χ Ά, Ι 5 “ περὶ αὐτῆς μηνύει τὴν φθορὰν καὶ ὡς ἐκ πολλοῦ 

“ ΄ :] [ο] τ δὲ Ἁ « ᾿ 

χρόνου συνείη αὑτῇ: ὁ ὃδὲ πολὺς ὃμιλος πολὺ 

1 ρα πούθ οἡ {1016 οὗ Νο. ΧΧΧΥΊ, 
2 Ἡδνηθ᾽ 5 οουγθούϊοῃ ἔον ὑπ ΜΑ, τυγχάνει. 
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ΠΕΡ ὑμε το δηβ, ἀπα ἔμεγα ἔ6}}] ἴῃ ἰονε στ Ηε]εη. 
58Π6 ἱπαδεα τβοεῖνεα ἢΐπι ψ ἢ ἐπε στοαξαϑὺ υναυτηίῃ- - 
ἢ6 νγὰβ οἵ εχίγειης βεδυΐγ---θαΐ Ηἰ5 αι μευ αἰβοονεγθα 
ἢϊ5. δἰπηβ ἃπα ΚΙΠ]Ποα ἢΐπη. 2. Νίοαπαευ  ΠονγΈν ΕΓ 
βᾶγ5 ὑπαῦ 6 νγὲβ {Π6 80ῃ, ποὺ οὗ Οεποπο, θαΐ οἵ 
ΗεΙβη πα ΑἸθχαπάεδυ, βρεακίηρ οὐ ἢΐπη ἃ5 ἔΌΠ]ονν5 -:---- 

ΤΠ Θτα νὰ {Π6 ἴοι οὗ ἔΆ]16η ΟοΥνγ μι, 
γγηοτα Ηδϊθη θάᾶγα, ἔπ ἔγυϊξ οὗ τηδυυία σα - τα ρ6, 
ἴῃ θἱ ἴεν νος, {πὸ Ηδταϑιηδη᾿ 5 2 εν] Ὀτοοά. 

ΧΧΧν 

ΓΗΒ ὅΤΟΗΥ ΟΕ ΕΠΙΜΕΝΕ 

1. ν ὑγεῖε Γι γοδβῖιβ ἔε]}] ἴῃ ἰονε ἢ Ἐ] τη 6 η6, 
ἀπε ἀδυρσῃῖον οἵ γάομ, ἐποὰρὴ Ποὺ ἔμεν ἢδά 
αἰτεδαν θεϊσοϊῃεα ἢδὺ ἴο Αρΐίδγιβ, γῆ νγὰβ αὖ ὑπδὺ 
ἐἴτης ἔπε τηοβὶ ἔδμηοιβ τη ἃιηοηρ ἢ 6 Οτεΐδης ἢ 8δπα 
δ υϑεᾶ ἴο οοηϑοσὶ ἢ Ποὺ ψιπουῦ ἔῃ Κπον]εᾶσε 
οὗ Ποὺ δ εν πα Ποὺ ᾿πϊεπά δα βροιβο. 2. Βυαῦ ψ ΠΕ η 
βοηθ οἵ {πε Οτγεΐδη οἰδίθς. τανοϊ θα ἀραίηβὶ Ογάοῃ, 
ἃ Πα δαβιν νυ Πβιοοα ἢϊ5 αὐΐϑοκβ, ἢ6 βθηΐ δι θαββθου5 
ἴο ἱπααῖγα οἵ {πῸ ογᾶοϊα Ὀγ νυν παΐ οοῦγσβα οὗ δοϊίοη Πα 
οου]α ρσεὺ {πε θεΐζεν οἵ [5 ἐπϑιηῖθβ, ἀπα {ΠῈ ΔΏΒΥΡΕΥ 
νγὰ5 σίνϑεη Πΐπι ὑπαὺ Πα τηϊϑὺ βδουῆσα ἃ νἱγρὶπ ἴοὸ ἐπα 
ΒΘΥΟΘ5 ϑνουβῃρρ δα ἴῃ {πε οοὰπηΐνν. ὃ. γάοη, οὴ Πθδι- 
ἴῃ ἔΠ6 οΥϑ 61 6᾽ 5 ΥΘΡΙν, οαϑὺ ᾿οὔβ Ἰροπ 411 ὑΠε6 νἱγρῖηβ 
οὗ θ᾽ Ρβορὶίε, πᾶ, ἃ5 ἔπε σοάβ νγοι]α Πᾶνε ἴὉ, ὑπ 6 ἔατα] 
Ιοῦ ἔ6]}}] ἀροὸὴρ Πὶβ οὐ ἀδυρηΐευ. Τῆδη [Γγοδβίι, 
ἴῃ ἴδαν ἴον Πεὺ Π1{6, οοηθϑθεα ὑπὰΐ ἢ6 Πδα οογγαρίεα 
Πδὺ δηα πδᾶ ἱπάθδεα βεὲπ δῖ ἰονϑὺ ἴον ἃ ἰόν ἔπη ; 

1 ὥρᾳ {Π0||Ὸ οὗ Νο. ΤΥ. 3 Ῥβυῖβ. 
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μᾶλλον ἐδικαίου αὐτὴν τεθνάναι. 4. ἐπειδὴ δὲ 
ἐσφαγιάσθη, ὁ ἸΚύδων τὸν ἱερέα κελεύει αὐτῆς 
διατεμεῖν. τὸ ἐπομφάλιον, καὶ οὕτως εὑρέθη 
ἔγκυος. Ἄπτερος δὲ δόξας ὑπὸ Λυκάστου δεινὰ 
πεπονθέναι λοχήσας αὐτὸν ἀνεῖλε, καὶ διὰ 
ταύτην τὴν αἰτίὰᾶν ἔφυγε πρὸς Ἐάνθον εἰς 
Τέρμερα. 

Λε! 

ΠΕΡῚ ΑΡΓΑΝΘΩΝΗΣ!: 

Ἱστορεῖ ᾿Ασκληπιάδης ὁ Μυρλεαγὸς Βιθυνιακῶν α' 

Ι. Λέγεται δὲ καὶ Ῥῆσον, πρὶν ἐς Τροίαν 
ἐπίκουρον ἐλθεῖν, ἐ ἐπὶ πολλὴν γῆν ἰέναι προσαγό- 
μενόν τε καὶ δασμὸν ἐπιτιθέντα' ἔνθα δὴ καὶ 
εἰς Κίον ἀφικέσθαι κατὰ κλέος γυναικὸς καλῆς: 
᾿Αργανθώνη αὐτῇ ὄνομα. 32. αὕτη τὴν μὲν κατ᾽ 
οἶκον δίαιταν καὶ μονὴν ἀπέστυγεν, ἀθροισαμένη 
δὲ κύνας πολλοὺς ἐθήρευεν οὐ μάλα τινὰ προσιε- 
μένη. ἐλθὼν οὖν ὁ “Ῥῆσος εἰς τόνδε τὸν χῶρον, 
βίᾳ μὲν αὐτὴν οὐκ ἦγεν" ἔφη δὲ θέλειν αὐτῇ 
συγκυνηγεῖν, καὶ αὐτὸς γὰρ ὁμοίως ἐκείνῃ τὴν 
πρὸς ἀνθρώπους ὁμιλίαν ἐχθαίρειν" ἡ δὲ ταῦτα 
λέξαντος ἐκείνου κατήνεσε πειθομένη αὐτὸν ἀληθῆ 
λέγειν. 3. χρόνου δὲ Σ πολλοῦ διαγενομένου, εἰς 

1 Τὴ {πὲ Μ58. {Π6 βοιισοθ οὗ Νο. ΧΧΧΨΝῚ ΨΥΟΠΡΙ͂Υ ΔΡΡΘΔΙΒ ἃ8 
Ὁη6 βουγοθ οὗ Νο. ΧΧΧΥ. πὸ οουγϑούϊοη 15 ὅθ ἰοὸ 
ΘΔ ΙζοΟ] ονν 5 [κΊ. 

2 ΒῸν ὑῃϊ15 δέ Κ[Δοοῦ5 νου υυυϊῦθ δ᾽ οὐ ΕὙΟΙ Ππ6 οοητοχῦ 
1ῦ 15 ΤΘΆΠΠΥ ἱΠΡΟΒΒΙ0]6 ὕο 58. ὙΠ θῦ ον 5}16 61} ἴῃ ον 500 ΟΥ 
1δῦθ. 
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θαὺ πὸ Δ5βθι]ν οὐἱγν νοϊεα 411 ὑπ6 τοῦτα ἱπῆθχιθὶν " 
ὑπαὶ 5Πη6 τηυδὺ 416. 4. ΑἴοΥ 586 Πδὰ θδϑεξη βδουῆςεα, 
Ογάοη ἰο]α {πε ρῥυϊεδὺ ἴο οαὖ᾽ πγοὰυρἢ ΠοΥ θ6}}ν ὈγῪ 
ὑΠ6 πᾶνε], πα {πὶ5 ἄομθ 506 νγὰβ ἰουπα ἴο ΡῈ ψ τῇ 
οἔ]α. Αρΐεσιβ οοηϑι ἀθυϊηρ Ὠϊγη56}} του δ }}ν 1π]αγθα 
Ὀν [Γ,γοαβϑύμβ, ἰδ] δ δια 5 ἢ ἃπα τὰ δγεα ἢΐμη: 
πα ἔον ἐπαῦ οὐἴπηθ ννὰβ ΟὈ]σοα ἴο φῸ ἰηἴο δχῖϊα πὰ 
Πεα ἴο ὑπε οουχὲ οἵ Χαηύπιβ αὖ Ταυιηθτδ. 

ΧΧΧΥΙ 

ΤῊΝ ΘΤΟΕΥ ΟΕ ΔΗΘΑΝΤΗΟΝΕ 

Ῥγοηι ἐπα μγδέ δοοῖ οὐ ἐδε Βιϊηγηΐαοα Γ᾽ Α5οἰορία(ο5 5 
07 Μῳυ7γίθα 

1. πεβυβ, 80 6 δἴουυ σοϑϑ, Ὀεΐοταεα ῃῈ ννεῃΐ ἴο 
ΠΕΡ Ττου, ὑγᾶνθ]] θα ΟΥ̓ΟΥ τ] ΠΥ ΘΟ Πἐ 1165, Βα αἱηρ; 
ὑΠ 6 πηι ἃπα ᾿τροβῖηρ σομὐ α 015 ; πη ἴῃ Π6 ΘΟΌΥ856 
οὗ 15 σ ΘΟ Υ ἢδ οᾶτηε ἴο (ἴπ5,} αὐϊγαοῖθα Ὀγ ὑπε ἔδτης 
οἵ ἃ Ὀδδαῦα] ννοιηδη ο8]16α Αὐραηΐποπθ. 2. 5Π6 
Πδα πὸ ἴαβίε Ὁ ἱπάοου [ἰὸὶἃ ἃπα βἰαγίηρ αὖ ΠΟΙΏΕ, 
θα 5η6 σοῦ ἰορεῖμπου ἃ σγϑαῦ ρᾶοῖκ οἵ πουπαᾶβ δηᾶ 
866 ἴο Πυπῦ, πνεῖ δαπηϊ  ϊπηρ ΔΎ θοαν ἴο ΠδῚ οοιη- 
Ρᾶηυ. ἥμεη Ἀπαβϑὰβ οαπηθ ἴο [ῃ15 ρ]δθθ, ἢ6 τηϑᾶθ 
ΠΟ αἰζειηρὺ ἴο ἰακε ποὺ Ὀγ ἴογοα ; ἢῈ ριοΐεβϑεα ἴο 
ἀεβίτα ἴο μυπὺ νὶδῃ Πδν, βαγίηρ ὑπαὶ δ, πκῸ ΠΟΥ, 
Βαϊθα ὑπα σομηρϑην οὗ τηϑη ; πᾶ 5Π6 νγὰβ ἀβ)ρηϊοα 
αὖ ψῇῃδΐ Πα βαϊα, με]! θνίπο ὑπαῦ ΠῈ ννὰ8 βρθβακίπρ {Π6 
ἔγαΐῃ. 9. ΑΥ̓ΘΙ 50Π16 ΟΠ ΒΙ ἀοΥΆ]6. {ϊπη6 δα ραββεά, 

1 Νού, 1 ὑμίηϊκ, ἃ5 ἃ Ῥα πΙβιηθηῦ ἴοῦ ΠΘΡ ἀπομδϑϊύν : ὑπθν 
ὑπουρῃῦ ὑπαῦ Γιγοδβῦιβ νγὰβ ὑγγίπρ ὅο βῶνθ Ποὺ 16 Ὀγ ἃ 
ὑγιπηρθα-Ρ βίου. 2 Τὴ 1,γο]ᾶ. 

Ὁ.Α ργδιηηηδγῖδη, 70 ῬΓΟΌΘΌΙΥ ᾿ἱνϑα αὖ Ῥαγραϊητβ ἴῃ ὑπ 
Πγβὺ σθηθῃγΥ 8.6. Ξ.Α ἴονψῃ ἴῃ ΒΙ Πγηϊδ. 
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Χ » ᾿ ᾿Ἦις 7 Ν μ᾿ Ἁ 

πολὺν ἔρωτα παραγίνεται τοῦ Ρήσου" καὶ τὸ μὲν 
΄ - ͵ὔ 

πρῶτον ἡσυχάζει αἰδοῖ κατεχομένη: ἐπειδὴ δὲ 
σφοδρότερον ἐγίνετο τὸ πάθος, ἀπετόλμησεν εἰς 

, 5 θ “ :] χ Ν “ :θ0έ θέ Ἷ 
λογους ἐλθεῖν αὑτῷ, καὶ οὕτως ἐθέλων ἐθέλουσαν 
αὐτὴν ἐκεῖνος ἠγάγετο γυναῖκα. 4. ὕστερον δὲ 

σ΄ [ ᾿ “ οὗ 

πολέμου γενομένου τοῖς Τρωσί, μετήεσαν αὐτὸν 
ς ἘΝ ΡΣ ε ν᾿, 50 ΄ " ᾿ 

οἱ βασιλεῖς ἐπίκουρον" ἡ δὲ ᾿Αργανθώνη, εἴτε καὶ 
ἌΡ ἃ εἶ ς χ : 507 .} » Ν Μ δι’ ἔρωτα ὃς πολὺς ὑπῆν αὐτῇ, εἴτε καὶ ἄλλως 

7 

καταμαντευομένη τὸ μέλλον, βαδίζειν αὐτὸν 
«ς “ἅμ , ““ “ 

οὐκ εἴα. Ῥῆσος δὲ μαλακιζόμενος τῇ 5 ἐπιμονῇ 
᾽ » 3 » Χ 3 ᾿] Ν , 

οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλὰ ἦλθεν εἰς Τροίαν καὶ μαχό- 
μενος ἐπὶ ποταμῷ, τῷ νῦν ἀπ᾽ ἐκείνου Ῥήσῳ 

, Ν ς Ν ὁ » ᾿ 

καλουμένῳ, πληγεὶς ὑπὸ Διομήδους ἀποθνήσκει. 
" Ι͂ “ 5 ὅ. ἡ δὲ ὡς ἤσθετο τεθνηκότος αὐτοῦ, αὗτις ἀπε- 

Ν , “ “ 

χώρησεν εἰς τὸν τόπον ἔνθα ἐμίγη πρῶτον αὐτῷ, 
Ν ᾿ “- 

καὶ περὶ αὐτὸν ἀλωμένη θαμὰ ἐβόα τοὔνομα τοῦ 
Ῥήσου" τέλος δὲ σῖτα καὶ ποτὰ μὴ ὃ προσιεμένη 

Ν ΄ 3 2 ) 7 
διὰ λύπην ἐξ ἀνθρώπων ἀπηλλάγη. 

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ͂ ΝΙΚΑΕΩΣ 

ΠΕΡῚ ἘΡΩΤΙΚΩ͂Ν ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ 

1 ἐθέλουσαν (ποὺ ἴῃ πμ6 ΜΗ.) νγᾶὰβ τἱρηῦ]ν ϑαρρ θα Ὀν 
Ῥαββοῦν. 

3 τῇ 56 ποῦ 'ἴπ ὑπὸ ΜΞ. Βομάᾶβ ἢγβῦ βῃονγρα μον ὑ815 
Ῥᾶββϑδρθ νγὰϑ ἴο Ὀ6 ἰδβθη: ὑῃμθ οἱάθν αϊΐουβ ϑϑᾶὰ ὅο ομδῆρθ 
μαλακιζόμενος ἰῃΐο μάλα κακιζόμενος. 
9.Α ῬδΙμΔΥΥ οιηθπαδύου ὉνῪ Βομάθ. Τὰ ΜΩ, Πδ5 εἶτα 

καὶ ποταμῷ, ἴγοτη νγ]οἢ ΠΟ’ ΒΘ η856 οδη "6 οχὑγδοίθα, 
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516 ἔ6}] ἀβερὶν ἴῃ ἰονα νυ] Πΐπὴ : αὖ ἢυβὺ, γεβίγαϊηθα 
ὈΥ 5ῃϑιηθ, 58|6 νγοα ποὺ οοπἔδϑθ Ποὺ αἰ εούοη ; 
6 π, ΠῚ Ῥᾶβϑίοη συν ηρ' 5[ΤΌΠΡῸΥ, 5Π6 ἴοοῸΚ οουταρα 
ἴο 16}} Ηΐτη, ἃπα 80 ὈΥ͂ πα] οοηβθηῦΐ ἢ6 ἴοοὶς ΠΕῚ ἴο 
να. 4. [αἴεὺ ὁπ, μα η ὑπε ΤἸΟ]Δ ἢ τᾶν ὈγΌΚα οαΐὖ, 
{Π6 ῥυΐποαθβ οὴ {πε Τ το͵δη 5146 βεπὺ ἴο ἔδίοῃ ἢΐπὴ ἃ5 
8 ΑἰΪγ τ; θὰ Αὐραηῦπομθ, εἰΐμον θεοδιθα οἵ Ποὺ 
ΨΕΙῪ φστεαὺῦ ἰονε [Ὁ ἢΐπη, οὐ Ὀδοϑιιβθα 5Πῃ6 βοῃθῃον 
Κπὸν ὑῃα ἔπΐατε, σοῦ ]ὰ ποὺ ἰοὺ ἢϊτωη σὸ. Βυΐ 
ἘΠ Θϑαβ οου]α ποὺ θθαν ὑπΠ6 ἐπουρηὺ οὗ Ὀεβοουηϊηρ' 5οῖς 
854 ἀπνγαυ] κα Ὀγ βἰαγίπρ αὖ ποηθ. Ηδ νψεπῦ ἴο ΤΊΤΟΥ, 
8πα ποτα, Πρητπρ αὖ ὑΠ6 τἰνεὺ πον οα]]16α ἘΠΠαβὰβ 
αἴτεν Πίστη, ψὰβθ ψουπάθα Ὀγ )ἰομηεα ἃπᾶ ἀαἰϊδα. 
ὅ. Αὐραηίπομθ, ἤθη 5Π6 Πεϑαταὰ οἵ ἢὶβ ἀθαίῃ, ννγεηΐ 
ΟΠΟΘ ΤηΟ0Υ6 ἴο Π6 ρμΐδοθε ψιῃογα παν μδα ἤγϑῦ οομης 
τορεῖπον, ἃπα ννδπαδυηρ ἀρουδ ἔπεῦθ οΔ]16α τπ- 
σΘδϑηρὴν “ΗΠ δϑιβ, ΠΘϑαβ᾽᾿ ; πα αὖ ᾿αβῦ, γο αβησ 4]]} 
τηθαὺῦ πα αἀὐπκ ον {Π6 σγϑαΐπθββ οἵ Ποὺ ουἹεῖ, ραβϑθά 
ἄΥΤΔΥ ἴτότη Δ ηρ᾽ τη Κἰ 6. 

ΤΗΕ ΕΝ. 

ΟΕ 

ΤΗΕ [ΚΟ ΒΟΜΑΝΟΕΒ 

ΟΕ 

ΡΑΗΤΗΕΝΙΌΒ ΟΕ ΝΙΟΑΕΒᾺΑ 

1 Τῇ Π6 οου]α ομοθ ἢᾶνο σοῦ Π15 Ποῦβ6Ὲ5 ἰηΐο Του, ὑπ6 ἔοννῃ 
νοι] πᾶν θΘ6 ΠῚ ἸΠΠΡΥΘΡΉΘ]6 : Ὀαὺ 6 νγὰβ 50 ΓρΡΥ Βα δπα 
᾿11Π16α οα ὕΠπ6 ἢγϑῦ ἰσηῦ οὗ Πἰ5 ἈΥΓΙν 8], 
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ΕΚΑΟΜΕΝΊΘ 

1, ϑελοῖ. ῬΙιπά. Ζ75έληι. ἃ. 68, Παρθένιος ἐν τῇ 
2 "ἢ Ν πὰς 9 τ Ν “ὋΟ» Α Αρήτῃ τὸ ἄννεμε" ἀντὶ τοῦ ἀνάγνωθι. 

2. Ἠφρμδοβῦ. ᾿πολῖν., ρ. θρ. Παρθένιος ἐπική : 
δειον εἰς ᾿Ἄρχελα ἴδα γράφων ἐλεγειακόν, τὸν 
τελευταῖον μόνον “στίχον ἀντὶ ἐλεγείου ἰαμβικὸν 
ἐποίησεν, ἐν ᾧ τὸ ὄνομα ἐρεῖν ἔμελλεν: ᾽᾿Αμυσκχ- 
ρὸν οὔνομ᾽ ἔσσετ᾽ ᾿Αρχελαΐδος. 

8. Βύθρῃ. Βγζ., ». ὅθι. Παρθένιος ἐν "Αϑβοδίτη 
Ακαμαντίδα" αὐτήν φησιν. 

4. ΟΠΒΟΘΡΌΘΟΒΟ. δολοί. ἦγ 7Τλθοάοϑ. οαπογι., Ρ. 252. 
ὅτι [56. τὸ ἵλαος] ἐκτείνει τὸ α, ἐδήλωσε ΤΙ αρϑξοιος 

1 Τὸ 15 ποῦ Ῥοββί 016 ἰο ἀθοῖϊάβ νυμϑύμον {815 15 ὑπ6 7) γε οἡ 
«Αγείε οὐ ὕπ6 ᾿ἴηξσοριζιην, 97,7 «Δ γείε τηθηὐϊοπθα Ὀγ διυῖάδδβ (566 
Τηὐγοάποῦϊοη) ἃ5. διηοηρ ῬαΥΟΠΘηΪτι8᾽ σοῦ κβ. [Ι͂Ὲἢ ὕπ6 Οὐγριι8 
7]ηϑεγτρίϊοπιιηι αΥαδοαγην, ἵν. θ857 15 8 ᾿πβουιρύϊοη (ρεἰηὐθα Ὀν 
Μδγῦηὶ οἡ ΤΡ. θ᾽ οὗ Πϊβ δαϊδϊοη οὗ Ῥαγ ΘΗ 115) νυ ΠΙΘἢ ννὰβ οαπα 
ΠΘᾺΡ ἘοΙΘ (ῬΡ6Υ 805 δὖ Ηδαγδη 5 Ὑ1Π|ὰ αὖ ΤΊΡαΣ), Ὀαῦ πη- 
ἑουυπιηδῦθ]ν σγυθαῦν ἀδιηασθοα δηα ᾿Ἱποομηρ]θίθ. 5 ἀββου 065 
μον ὑΠ6 ὑοτη οἡ γγ]Οἢ 1ὖ τνὰβ ρ]δοθα οΟΥΙΡΊΉΔΠ}ν ῬΟΓΘ ἃ ῬΟΘΠλἢ 
ἴῃ ΒΙῸΣ Ῥαγῦ Θὰ 5 Ἰαιηθηΐθα Π6 ἀθαύῃ οὗ ἢ15 ψῖΐθ Αγοίθ. 
ΤῊ Απΐο πᾷ υἴβθη, ἀδιηδρίηρ ὑπμ6. ὑοῦ πα αἀοίδοϊηρ {6 
Ῥορϑιῃ, δηα 1τὖῦ ννὰἃϑ Γοϑύογ θα Ὀν Ηδάγίδη ἃπα ἃ πϑὺν ᾿πβουρύϊοη 
Ῥ]αορα προ 1. 2. ΜΕΝ, ἄννειμε, οογγθοίβα Ὀγ 8] πδθυ. 

3. ΕἸ ΘΡΠΔηι5 ΔΡΌΘαΥΒ ὕο Γοῖθυ 0815 δριμὺ ἴο Π6 ἴον οὗ 
Αοδηηδηύιτη ἴῃ ΡὨγυ ρα. Ὀπὺ τὖ 15 ἀου ὈΌ1655 σϑα]]ν ἀογϊνοα 
ἔργο ἃ ῬΓΟΙΠΟΠΙΟΥΥ ἴῃ ΟΥΡΥΙΒ πᾶιηθα Αοδιηᾶθ, ψΐο ἢ 185 
᾿ηΘη ]οπθα ὃν ὕΠ6 16 Ρ]ην ἴῃ 15 ΔΝιαξιγαὶ ΠΊβίονψ, ν. 129, 
δηα Ὀγ Ῥίοϊθιην δπᾶ ϑύγαθο. 
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1. 1λὸ ϑολμοί,ασίέ οα ΡὶπαάαγΣς 71εἰ μηιαης ἰϊ. θῶ, 

Ῥαυτποηΐπ5 ἴῃ ἢἰβ ἄγοία ὑ88685 ἄννεμε ἴῸγ ἀνάγνωθι 
“ἐς γρακ.᾽ 

ὥ. Ηορλαοοίίοη,. Ἐπολγιαϊοη, Ρρ. θ.. αυύπθηῖαβ 
ντοῖε ἃ αἰσρα οὴ ΑΥΌΠ 6] ἰη οἱθρίδοβ, θαὺ τδάθ ὑπΠ6 
Ἰαϑὲ Ππ6, ἴῃ ἢ οἢ ἢ6 Ππαᾶ ἴο ᾿πἰγοάποα ὅπ6 πᾶ οἵ 
ἢΐ5 βΒιθ]εςΐ, δῃ Ἰατ 1] ἰηϑὑθδα οἵ ἃ ρεπίαμπηείεν : Ποῖίῃ 
απα εὐ ογ ἰοα σἠαὶΐ ἐδδ πάρι οὐ Ατολοίαϊς ὃ. 

9, δίερμαπις 3 ὁ} Ρυῳξαπίζινι, ». ὅθ... Αγ ΠΘηϊι5 
ἴῃ 5 4ρἠγοάτίε ὃ 68}15. Ποὺ 8 “οαριαηί5. 

4. (ὑμποογοδοδοι5,5 ϑολοίϊα οἡ ἐμὲ (ἀποηα οΓ Τ᾽ μοοάοσίις, 
». 202... Ῥαυδῃθπῖτβ ἴῃ Πἰβ Ροθιὴ οὴ. Βίαβ βῆονβ ὑπαὺ 

1 Οἱ ΑἸδχδμᾶγια, ἃ ψυο οἡ πηϑύγα ἴῃ ὕῃθ ἃρβ οὗ {16 
ΑπδοηΐΠ65. 

2.Α ρϑορυδρῇῃῖοαὶ ψΥ]ο οὗ {π6 Ἰαύθ Πές οὐ δαυὶν βἰχύῃ 
ΟΘΗΓΌΓΥ Α.Ὁ. 

8. Αἴβο τηθηὐοηθα ὈΥ ιυιϊάαβ ἃ5 διῆοπο Π6 βἰθοῖθο ῬΟΘΠῚΒ 
οὗ Ῥδυγυμθηῖτι. 4 6. ΑΡΒτγοάϊίο. 

5. ἀθοῦραε ΟΠοθγοθοβοιβ, ἃ ῬΙΟΐθββου αὖ ὑπ {Ππϊἰνϑυβιῦν οἵ 
Οὐοπδύδηψπορ]θ, οὗ ἀουθύΐ] ἀαΐθ : Κσ ΠΠ θΔ ΟΠ ΘΙ Το Δ 5. ὑπαΐ 
“6 ἸΙνθα πϑᾶγον ὅο ὕπθ διχύῃρβ!ἨἬ ὑθϑη ὕὑμθ ὑδθῃῦῃ οθηΐυγΥ.ἢ 
ΤῊ ““(ὑδῃομβ οὗ ΤΠθοάοβιιβ᾽" 86 ἃ οοἸ]θούϊοη. οἵ οοϊημηθη- 
ὕδυϊθθ οὐ ὕπθ 56000] φυϑιηηδν οἱ )]οην ϑῖα5 ΤΉΓαχ---ὑ 6 υ 
οδ ΠαΡαΪν 6 δϑοῦυιρθα ἴο ΤΠπρϑοάοβιαβ οἵ ΑἸθχϑμάγι ἢϊπη- 
561}, ψῃο ᾿Ἰἰνθα ποῦ Ἰοῃρ αἷΐο 400 Α'ρ. Τὸ ὑμθῖὴ νγα οὐγα 
86 ποῃ-οχίβύθηῦ ἴουηὴβ (6... ἔτυπον) οἵ πμΠ6 ραυδαάϊρπβ οἵ 
ΟἿΣ γοῦί]!. 
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}] ἴω ᾿] γι 7 ᾽ "Α ΨῈ ͵ὔ 

ἐν τῷ εἰς Βίαντα εὐπῶν'" ἴἤλαος ταύτην 
“ , “-“ 

δέχνυσο! πυρκαϊήν. ἔστι δὲ ἐλεγεῖον τὸ 
μέτρον. 

Ἂ ᾿ : κα ᾽ " δ. ϑ0Π0]. ΤΌΝΩΙ. δα Μονιι. ΑΘ ΤῈΣ γῆρας ἀποξύ 
σας. ἀττική" ἐστιν ἡ ἔκτασις. ἸΠ]αρθένιος γοῦν 

ν᾽ 

ἐν Βίαντι συνέστειλεν: “Ὅστις ἐπ᾽ ἀνθρώπους 
ἔξυσεν αἰγανέας. 

6, ϑίθρῃ. Βγζ., ρ. 218). λέγεται καὶ ρύ- 
νειος ᾿Απόλλων, ὡς Παρθένιος Δήλῳ. 

7. ϑύβθρῃ. Βγξ.; ». τθῦ; Παρθένιος ὁ ὁ Νικαεὺς " 
ΠῚ Σὺν τῇ ἐγὼ Τηθύν τε καὶ ὠγενίης 
Στυγὸς ὕδωρ. 

8. ϑύθριι. ΒΖ, }. 1 6 Παρθένιος ἐν Δήλῳ: 
Οὐδ᾽ ἀπὸ τηλίτων" [τῶν πόρρω] ἄκρα 
Βεληδονίων. 

Ὁ 9, Εγηιοὶ. ρϑπαίΐη., 8.0. ἽἍΑρπυς: ὁ Ἔρως" ἡ 
χρῆσις παρὰ Ἰ]αρθενίῳ ἐν Κριναγόρᾳ" ᾿Α μφοτέ- 

1. ΜΕΝ. δὲ χρυσο οἴο., οογγθούθα ὈὉγν ΒβΚίου. 
2. Μεοίπεβκ ἐπουρῃὺ 1ὖ δὐρϑυγὰ ὅο δχρὶδίηῃ 8)ὴ Ἠομηοῦῖο 

απδηὐῦν Ὀγν Αὐὐ]ο πβᾶρθ, δη ἃ ῬΥοροβθᾶ ἰακή. 
9. ΜΝ, Φωκαεύς : οογγρούθα Ὀγ Μεοίπθκθϑ. 
4 ΜΗΝ. τηθα : οογγθούθα ὈΥ 8] πλδ 5118. 
5. Βιαρροβρα ἴο θαὰ8] ᾿Ὥκεανός. ΗδΒυΟἶτι85 ο]οββθϑ ὠγένιον 

δ8 παλαιόν. ὥοΠη6 οὔΠοΥ φροάαᾶθϑβ δα γα Ὀ]ν ὈΘΘἢ Ἰη6η- 
ὑϊοπϑα ἴῃ ὑπ ργθνίουβ 11ηΠ6. Τὴ6 016 15 οἰθαυῖν δὴ οδὐῃ--- 
ῬΟΒΒΙΌΙν ὕδκϑη Ὀν [ωοὔο. 

6 Ψαγίοιβ βιιροθϑῦϊοηβ ἤν θΘθη πηϑαθ ἴον ὕπ οονγθούϊοη 
οὗ ὕμποϑβθ ὕνο νογας---ἀπὸ τηλίστων, ἐπὶ τηλίστων, ἀποτηλίτων, 
ἀποτηλίστων. 

Τ᾿ ΘΔΙΤηΘβΙ 5. δῶν ὑπαῦ ὑΠ15 νγὰβ ἃ ροβθ οὐ ᾧπ8 Ῥγθοθαάϊηρ 
γγΟΥ 5. 
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{πΠῈ6 α ἰῃ ἵλαος ἰ5 ἸΙοπρ, ψῃεη ἢ ϑᾶγϑ: 2}0 ἐδλοι 
ϑγαοϊοιιδίῃ ἀροορέ ἰζε ιπογαὶ ζόνγο,, δ ταρῦσε Ἰὰ 
εἰερίδο. 

ὅ. 76 Τ7ονγυπίοψ δολοίϊασί οα. ΗοηιονςΣ Παὰ ΒΞ 
“ΒΕ Πρρίηρ; ο΄ ο]α ἀρ: ἔπε Ἰεηρ᾽ῃθηΐηρ [οἵ ἐπεθ υ 
οἵ ἀποξύσας] ἰ5 Αἰεῖς []οπῖο, Μείπθκε)]. Αὐ δὴν γαΐα 
ἴῃ Πῖβ Βίας Ῥαυιπαπίαβ σγοῖε : “ ἤζ2ο δἠαγρεηθα Ἔρθαγ5 
αϑαῖηδέ πιθη,᾿᾿ [ἢ ὑπ ὅ ἴῃ ἔξυσεν 5ῃονῦ.] 

θ, δέορλαπις 9,} Βυεαρίδινι, ρ. ΑΙ,  ἘΒᾺ δὲὶ 
ΟΡΡΕββίοῃ “ροίίο οΡ' Ογψμὶ ἴθ 4150 ἔοιιπμα, 85 ἴῃ ἐμ 
1)είος οἵ Ῥαυιῃθηΐπς. 

΄. διθρἠαπις 9,6, Βυξαηίδιοι, ρ. 10ὅ.,.. αν ῃδηΐι5 
οὗ Νίοδϑθα ἰῃ Ηἰβ δοίος : Ἡί τυζοηι [1 ουθαν αἰδο δῳ)] 
7 ίλυς 5 πὰ ἐδο τυαίον 07 αποϊοηΐ 8 ϑέψα. 

δ, διορλαπις 97 Βυξαρίζινι, ρ. 161:ς.ς.- Ῥαγῃδηΐαβ 
ἴῃ Πὶβ 7)οἴος : Νον ἐλΐλε αϊδίαης ἰαπὰς 3 9 ἰμθ 7αγ7- 0" 
Βεἰοαοηῖὶ.5 , 

"9. Εἰψηιοίοσίοιην σοημπιηι,6 5.0. Ἅρπυς: [Ι,ονα. 
50. 566 Ὀγ Ῥαν Π ηΐι5 ἴῃ ᾿ς Οὐγϊπαρογαςῖ: ]ουο, ἐλ 

1 ΠΘΡΠδπιι5 ἀθβουθθ5 015 5 ἃ Π{{16 οἷν Ὀθ]οηρσίηρ ο ὑδε 
ῬΘορὶθ οὗ Μυυίμα (ἴπ Μυβίὰ, οὐ {μ6 ΕἸδαΐϊο δα]. ΥὙΙ]ΡΡῚ 
(4ἐῃ. ἵν. 845) 4180 τι8θ5 {Π6 βχρυβββίοῃ αγγπαθια Α ροϊϊο. 
2.Α βϑᾶ-ροάάβθββ, νυ οὗ Οοθϑηι. 
ἢ Βύθρβδηιβ θχρ᾽δίηβ Ορθηῆϊβ ἃ5 δὴ ἃποίδπῇ ἀοιύγ. Τῇ 

νγοτα 15 4150 βῃρροβϑά ἴο 6 ἃ ἔογη οὗ ὠκεανός. 
4 Οἵ Ρϑυῃδρβ ““Π6 τηοπηΐϑίη-[ορ5.᾽ 
Ὁ Ἐχρ!]αίπθα Ὀν ϑύθρημδηιβ 88 δὴ ἔθνος παρ᾽ ὠκεανῷ. Τῇπι 

Ἰάθηὐῆθβ ὑπθαὶ νυ] ὑπ6 Βο]οπᾶϊ, 8 ῬΘΟΡΙ6 οὗ Ααυϊΐαϊηο, 
πηθηὐϊοηθα Ὀγ {η6 ΕΘ. ῬΙην ἴῃ Ηἰ5 Ναξιγαὶ Ητϊβίονῳ ἵν. 108. 

δ ΤῊΘ 5Β:η816} οΥἿρὶ η8] οὗ ὁὰῦ Τεψηνοϊοσίσιν ἡναφγοιην. 
1 Ῥουμβᾶρβ δαάγεββθα ἰο {ῃ6 οἵδβρίαἊ ῬΡοθῦ ΟΥ̓ πᾶρογαὰβ οὗ 

Μίιύν]θηθ, πγῆμο ““Ἰνθὰ αὖ Βοιηδ 88 ἃ βοχύ οὗ οουγέ Ῥοϑῦ ἀπτίηρ 
6 Ἰαδύοι" Ρμαγῦ οὗ ὕΠ6 τϑῖρῃ οἵ Απριβύμβ. (ΜΑσκΚΑΙΙ.) 
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ροις ἐπιβὰς “Αρπυς ἐληΐσατο. εἴρηται δὲ 

παρὰ τὸ ἁρπάζειν ' τὰς φρένας. 

10. ϑίθρη. ΒγζΖ., ;- 834. Παρθένιος ἐν Λευ- 

καδίαις"2 ᾿Ιβηρίτῃ πλεύσει ἐν αἰγιαλῷ. 

11. ϑύθρι. ΒγζΖ., ρ. 381::-. Κρανίδες. συνοι- 

κία πρὸς τῷ Πόντῳ. Παρθένιος ἐν ᾿Ανθίππῃ. 

12. ϑίθρῃ. ΒγΖ,, ρ. 409,;. Λάμπεια" ὄρος 

᾿Αρκαδίας. Παρθένιος ᾿Ανθίππῃ. 

13. ϑέθρῃ. Βγζ.,;». 197:υ.. Γαλλήσιον' πόλις ἡ 

᾿Εφέσου. Παρθένιος ἐν ἐπικηδείῳ τῷ εἰς 

᾿Αὐξίθεμιν. 

14. Αρο!]οη. 26 ργοποηι., ρ. 9290. αἱ πληθυν- 

τικαὶ καὶ κοινολεκτοῦνται κατ᾽ εὐθεῖαν πρός τε 

Ἰώνων καὶ ᾿Αττικῶν, ἡμεῖς, ὑμεῖς, σφεῖς. ἔστι 

πιστώσασθαι καὶ τὸ ἀδιαίρετον τῆς εὐθείας παρ᾽ 

Ἴωσιν ἐκ τῶν περὶ Δημόκριτον, Φερεκύδην, 

Ἑκαταῖον. τὸ γὰρ ἐν Εἰδωλοφανεῖ Ὕ μέες 

Αἰόλιον περιχεύετε παρὰ Ἰ]αρθενίῳ ὑπὸ 

1 Ἠεδγομίαβ ἍἈρπυν: Ἔρωτα. ΑὮ ἱπηργο 8 0186 ἀουϊναύϊοη 

μ85 8150 ὕβθη ρίνϑῃ ὕο ὑπ6 θοῦ ὑμαῦ ἄρπυς 18 δῃ ΑΘο]ο ἴουπὶ 

ἴον ἄρτυς. πηΐοπ, δα 50 ἐοῦε. 

2 Μοίποικθ ψουϊὰ πᾶν ργεΐενγθᾷ ὕο ψυϊῦθ Λευκαδίᾳ, δᾶ 

ὁπ οὗ {μ6ὸ Μϑ5. τϑβᾶβ Λευκαδίας. Βαῦ ὕὉμπονθ 'ἴβ πουμίμρ ὕο 

τηδῖκθ ὕμ ἔογι) σϑυῦϑιη. 
83 Τὸ οὗ {πΠ6 Μ535. οἵ ϑίθρμαπυβ τοαὰ Λάμεια, διὰ ἴῃ 

δ ποῦ ον ἃ Ἰαΐον παπᾶ Πὰ8 δγαβθα ὕΠ6 π. 

4 Μοίποῖο βυρροβίθᾳᾷ ὄρος, Μανίϊη ὄρος πλησίον 
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ϑροϊίογ, ἰδφαροά προπ ὀοίᾳ ἀπά ρίιμρπαογεά ἐΐθηι. ὅ80 
4116 4 ἔγοτη ἢἷβ ςροϊίνιο ἴῃ 6 ἀπά δυβίαπαϊηρ. 

10. ϑδέερλαπις ὁ Βυεαπίέϊιηι, ». 8234... Ῥδυ 6 ηΪ5 
ἰπ ἢἰβ Πριοασϊαο!: Ηδ «ἠαὶϊ βαἱ αἰοηρ ἐμ Ζϑογίαρ 

5 ΠΟΥ. 

11. ϑέερήαπις οΓ᾽ Βυξαπέζιεηι, ». 5981... 1λὲ (γωηπῖαδ: 
ἃ δε ]ειηθηὺ ἴῃ Ροηΐιβ. 80 π8εα Ὀγ Ραγιποηΐιβ. ἴῃ 
Πἰ5 Απέλῖρρε.3 

12. δέορἠμαπις οΡ' Βυξαπίϊμηι, ». 409.,.. Πιαριρεῖα : 
ἃ τηοπηΐδίῃ ἰπ Αγοδάϊα. 80. ὑ86α Ὀγν Ῥδυύμθπῖιβ ἴῃ 
5. Απέμῖρρε. 

18. ϑίορμαπιις 9 Βυηεαπέϊιηι, ». 197... (ΟΔ]]6βίαμη : 
αι ἴον (αἰ. ἃ τηοι πα!) πΘΔΥ ἘΡῃθβαβ. 850 πεα ὈῪ 
Ῥαυδῃθηΐι5 ἴῃ 5. 7) ῖγρε οὐὰ Δ παϊέποηιῖ. 

14, 4ροϊϊοπῖια 8 οὴ Ῥγοποιίηδ, ρ. 92... “ΤΠ6 Ρ]υγ8]5 
ἴοο δ΄ ΟΥΑΙ ΠΑΥΪΥ ἀ8εα ἴῃ ἴΠ6 ποτηϊπαύῦνα ἴῃ Ιοηΐο 
δα Αὐἰο ἴῃ {Π6 [Ὀγ 5 ἡμεῖς, ὑμεῖς, σφεῖς : θαΐ ἐπα 
ἀποοπίγδοϊςα ἴογπ οὗ {πΠ6 ποιηϊηδίνε 18 α͵5ὸ εβϑίδῦ- 
᾿ἰβῃηδα ἱπ ες Ιοηΐὶς υυυϊζευβ οἵ {ΠεῸ βοΠῃοο]ὶ οἵ ])ετηο- 
οὔζαβ, ΡΗδγεογάθβ, Ηδοαΐδευβ. Πα δχρυθϑϑίοη 7)ο᾽ 
αἰΐ οΓΓ γοιι (ὑμέες) ῥαίλε 4 φοἰϊις 5 τὰ ἴῃς 7]ἀοἰορῆαπες οὔ 
Ῥαυτῃθπΐα5 τησϑὺ ΟὔΪν 6 ἀβουθεα ἰο ροείϊς ᾿ΙοθΈῃς6, 

1 Τιϑυοδᾶϊα, ἰΒ δὴ ἰβαπα, ΤΟΥ ΠΟΥ ἃ ῬΘηϊηβιῖα, ἴῃ ὑῃ6 
Ἰοπΐδη ὅθα, ορροβὶίθ Αοδυπδηΐϊα. ΤῊΘ Ρ]ΌΓΑΙ ἔογιῃ οὗ 016 1016 
15 ἀουθύζα], 

5 Ῥαγυμθηΐιιβ τηδὺ ῬΟΒΒΙΌΪΥ πᾶνο ὑγθαϊθα ἴῃ μἷθ “4πέλῖρρε 
- {86 ΒΙΟΓΥ 6 88 τοϊαϊθα ἰπ οἢ. χχχὶϊ. οὗ ἢ οηιαησεβῚ Βαυῦ 

διηοῦπο Δμ Πρρο 18 αἰβο πον (Δροϊ]οάονιβ, δεῤἰϊοίμεσα 
11. 162). ι 

3. Αρο]]ομῖαβ Πυβοοὶαβ οὗ ΑἸοχαηάσνία, ἃ ἔαηηοιιβ συ δι ΔῊ 
οὗ {π6 Ὀἰπη6 οὗ Μαγοὰβ Αὐγο] 8. 

4 Τῦ 15 ποῦ θβύϑὴ οϑγΐδίπ τ ηθῦμου 58. 15 ἃ ῬΥΌΡΘΙ ΠΔΙΊ8. 
ΤἬΘΓΘ νγὰ8 8η Αθο]ΐα8 δηοηρ ὑΠ6 ᾿οοο 5 οἱ Ηἱρροάδιηϊα. 
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- » ’ ᾿ ᾽ ΄, 

ποιητικῆς ἀδείας παραληφθὲν οὐ καταψεύσεται 
’ 

“ 

διαλέκτου πιστουμένης ἐλλογίμοις συγγραφεῦσιν. 

16. ϑύθρῃ. Βγζ., ρ. 339... ἔστι καὶ θηλυκὸν 

᾿σσὰς! ἐπὶ τῆς Λέσβου παρὰ Παρθενίῳ ἐν 

Ἡρακλεῖ. 

16. ϑίθρῃ. Βγζ., ρ. 486... Οἰνώνη" νῆσος τῶν 

Κυκλάδων.2 οἵ οἰκήτορες Οἰνωναῖοι, ὡς Ἰ]αρθέ- 

νιος Ηρακλεῖ. 

17. για. φροπυΐη., 80. αὐροσχάς" ἡ ἄμπελος" 

μέμνηται Παρθένιος ἐν “Ηρακλεῖ' Αὐροσχάδα 

βότρυν ᾿Ικαριωνείης. 

18. Εὐγπι. τπᾶρηαπι, 8.0. ἐρίσχηλος. Παρθένιος 

ἐν Ἡρακλεῖ: ᾿Ερισχήλοις κορυνήταις. 

19. ϑἴθρῃ. Βγζ., ;. 109... Παρθένιος ἐν ᾿Ιφίκλῳ" 

Καὶ εἰναλίην ᾿Αράφειαν." 

90. ϑελοῖ. Ῥίοηγβ. Ῥοιΐθς. υ. 4320. ὡς Παρθέ- 

νιος ἐν ταῖς Μεταμορφώσεσι λέγει, ἐπειδὴ Μίνως 

χαβὼν τὰ Μέγαρα διὰ Σκύλλης" τῆς Νίσου 

1 σ'γο Μ89. πᾶνϑ Ἰσσεύς, ἀπ ϑα]τηδβῖαβ ῬΓοροβθᾶ Ἰσσηΐς. 

2 Μ525. Αἰακίδων ; Κυκλάδων νγχὰ8 τοδίογεα ὈγῪ Μείπθκθ, ψγ 8 

νου] αἷ5δο πᾶν ργοξογσγοᾶ ὕο ᾿πβουῦ μία Ὀδΐογβ τῶν. 

3 Μαγεϊαὶ τρουἹᾶ οχαϊῦ βότρυν : ὕπ8 ΘΟΠΙΡΙ6Ρ οὗ ὑμ8 ΐψην. 

σομιιῖη. 5065 οἢ ᾿Ερατοσθένης δὲ ἐν ᾿Ἐπιθαλαμίῳ τὸ κατὰ βότρυν 

κλῆμα, πᾷ ΒΘ βυρροϑύβ ὑμαῦ ὕΠ6 βότρυν ἴῃ τΓΠ6 Ῥαγύμθηἶ8 

ᾳαούϑίϊοη ἰ5 ἀογῖνθα ἔγοτη ὑπαῦ ἴῃ 1μ6 βυοροθράϊηρ βθηΐθηοθ. 

ἴῃ τιαῦ οαβ ὑπ ψογᾶβ ἴγοπι Ῥαγυμθηΐιβ, ἰηβῦθδα οὗ ζουῃπρ 

ἘΠ6 δηᾶ οὗ δὴ μοχαπιθῖου ἃπᾶ ὑπ Ῥερί ππίπρ οὗ δποῦμθν 1ἴπ6, 

Ἰηυϑὺ 6 γϑνεγβθά, δηᾷᾶ Ψν}}1 ὑπ ἔογμα ὕμ6 Ὀθρὶπηΐηρ, οἵ δῇ 

Πδχαπηθύθυ. 
4 ΑἩ ἰβ]δηᾷ, δ8 ϑύβρμαπιβ βχρ]δίηβ, οὔ ὑπ Οδυίδῃ οοδϑῦ. 

ὅ ΤῊ ϊ5 ψογὰ ἰ5 ποῦ ἴπ {86 βοῃμο οι ἃ8 ἰἴῦ μᾶϑ οοῖὴθ ἄονῃ ἴο 

α5 τ Ὰ {π6 τοχὺ οἵ Τοπυβῖιβ ; Ὀαῦ Εὐαδύαυπ5 (90 οθαῦανν) 
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ΕΕΑΟΜΕΝΤΘ 

8: πα οἀπποῦ θῈ οσοπβί διε ἃ5 θαϊ γίηρ πε στὰϊα οἵ ἐπε 

Ἰαηρστιαρα οϑίδὈ] 15Πη 6 α Ὀν πε οἰ βϑίσαὶ τυυὶζευβ. 

15. ϑίορίαπι ὁΓ Βυηξαπέϊιηι, ρ. 3939, ΤῊΘ 
ἐευηϊηἶπο δαἀ]εοϊνε [5565 15 π5εα Ὀγν Ῥαυυπαηΐιβ ἱπ [15 
Η γοιίος ἃ5 ἃτὶι ερ ποὺ οὗ 1,650 οβ8.᾿} 

10. δέορίαπι5 ὁ} Βυξαπίδιωη, ρ. 480... Οεποπεα: 
δ. ἰϑαπα 'π ἔπε γοϊααθβ. Ποβε ΠΟ ᾿ἶνα ὑπ τα γα 
ο81}1εα Οεποπαφαηδ, ἃ5 ἴουπα ἴθ ἐπε Πογοιίος οἵ 
Ῥαυ Πα πῖμ5. 

17. ΕΕἰψηιοίορίοιιηι σοητίμιηι, 5.0. αὐροσχάς: ἱ{μ6 
νης : υϑεα ὈΥ ΡαγΠοηΐι5 ἴῃ 5 Πογοιίος : λδ υἷπε- 
οἰμδέον ΟἹ ἐδα ἀαπσἠξεν ὁ ]οαγῖιι5.3 

18. Εἰψηιοίοσίοσιηι ηϊαρηιιι, 5.0. ἐρίσχηλος : Ῥαγίπε- 
ηἶτπ5 ἴῃ πὶ Πογοιίος βρεὰκβ οἵ 7ε γαϊίϊησ ὕσαγογς οἵ 
οἰκιδ5.8 

19. ϑέερλαπις οΓ Βυηξαπίϊιηι, ». 109.,. Ῥαυθηθηϊαβ 
ἴῃ Πὶβ Τρἠϊοίιια 4: Α πᾶ δεα-ρῖτέ ἄγαρῆσα. 

20. 7λὲ ϑολμοίϊαδέ οὐ ]1)ϊἸοπηδῖιις Ἐεγιεροίε," ἰ. 420, 
Α5 Ῥαγξπθηΐϊαβ βαγ5 ἷἱπ ἢ ιοίαηιογρήίοδος : Μῆϊπος 
ἰοοξ Μοραγτα ὃψ ἐπα ἠείρ ὁ ϑοψίία ἐμ ἀαισἠΐον οὐ 

1 ΒΕΘΡΠδηι5 Θχ]δῖηβ ὑμπαῦ 15θῶ νγαβ ἃ ὕοννῃ ἴῃ 1,.68005 οδ] θα 
5 ΟΟΘβθῖν ον Ἠϊπηθτα, Ῥοίαβοία, πα 1588. 

2 Ἐχτὶροπθ. ΕῸΓΣ Π6Ρ Θοῃποχίοη νἱ ἢ ΒΘΟΟΠ 5 ἃ Πα τγ]Π6 566 
Ἡνρίμπαβ, αν. 180. 

5. ἔθ κορυνήτης 8 κορυνηφόρος ἴῃ [,14.46]}] δπὰ ἥοούἑ᾽ 5 
1, εζτοολι. 

4 Μοῦθ ἔμδῃ οὔμβ ΤΡ] ΟΪ 8 νγὰβ ποόοῦγῃ ἴο ατθοὶς πηυίδμοϊορν. 
ΤῊΘ πιοβὺ οϑἰθγαϊθα νγὰβ οπβ οὗ ὕπθ Αγροηδαίβ. 

5.Α φοϑοργδρῆθυ ψη0 νυχοῦθ ἴῃ νϑῦβθ ἴῃ ὑπ βθοοηᾶ οϑηθαγυ 
Α.Ρ. ὙΠῸ βοῃο]ϊα Ῥγοῦθὶν ἀαῦθ ἔτοπιὶ ὕπ6 ἔουγῦῃ οὐ ΒΕ 
οοηὔαγν. 

Ῥτγοάπορα 8. σομηπιθηΐδγυ οα. Πΐπη νγϊο ποθ ὑΠ6 ἰοχὺ οὗ 
1Π6 Βομο]α ἴῃ ἃ Ὀούϊου ἔἕοση. Ἧδ ρῖνϑ Σκύλλης. 

3. 



ΡΑΒΤΗΕΝΙΓΣ 

θυγατρός, ἐρασθείσης αὐτοῦ καὶ ἀποτε- 
μούσης τῆς κεφαλῆς τοῦ πατρὸς τὸν 
μόρσιμον πλόκαμον καὶ οὕτως αὐτὸν 
προδούσης, ἐννοηθεὶς ὡς πΑΣ ΕἹ προ- 
δοῦσα οὐδενὸς ἄν ποτε . φείσαιτο, 
προσδήσας αὐτὴν πηδα εὡς ἀφῆκεν" 
ἐπισύρεσθαι τῇ θαλάσσῃ," ἔστ᾽ ὁ εἰς ὄρνεον 
ἡ κόρη μετεβλήθη. 

δ᾽ Ὁ» 
οο σῷ «8 Ὡς ΣΝ 

ε΄. 

- 8 

21. ϑίβρῃ. Βυζ,, ρ. 401. Κώρυκος" πόλις 
Κιλικίας: Παρθένιος ἸΤροπεμπτικῷ. 

22. ϑύθρῃ. ΒΥ. 8. Ἐπαδύαςῃ. δὰ Ἠομ. 77. 2γηρ: 
κώμη Κιλικίας ἐστὶ ᾿λαφύραι καλουμένη, ἀπέ- 
χουσα Ταρσοῦ τριάκοντα σταδίους πρὸς δύσιν, ἐν 
ἣ πηγὴ ἀπὸ ῥωγάδος καταρρέουσα καὶ συνιοῦσα 
τῷ εἰς Ταρσὸν εἰσβάλλοντι ποταμῷ; περὶ ἧς 
Παρθένιος γράφων ἄλλα τε λέγει καὶ ὅτι 

παρθένος ἣ Κιλίκων εἶχεν ἀνακτορίην.ὃ 
ἀγχίγαμος δ᾽ ἔπελεν, καθαρῷ δ᾽ ἐπεμαΐί- 

νετο Κύδνῳ 

1 δὸ Επιϑύαθμϊαβ : ὑῃ6 ΜΆ. οἵ ὑΠ6 βοῃοϊ]ῖα, ῥᾷστα. 
2 ΠῚ 6 νψογὰβ πηδαλίῳ νεὼς ἀφῆκεν ἃΥΘ ἔοιιπα ἴῃ Ἐαδύδυ 15, 

ποῦ ἰπ ὑπμ6 ΜΌΝ. οὗ {Π6 5Βοῃο]ίδ. 
38 Αὖὐ ὑμῃῖ8 ροϊηὺ [ο]]ονγθα ὑπ ννογβ ὅθεν Σαρωνικὸς οὗτος ὃ 

πόντος ἐκλήθη, νὩϊο}) τηιϑῦ πᾶν οὔθρί ἴῃ ἔγοπῇ θἰβθυγῃθυθ. 
Τιητηθαϊϑῦθιν Ὀθίογσθ ᾧπθ απούδύϊοη ἔγοπιὶ Ῥδυυμθηϊιθ ὉΠ 8 
ΒοΒοΙαϑῦ μα Ὀθθη ἀθβου ῖηρ ὑῃ6 Ἰβύμτηυϑ οἵ Οονίηύῃ, δηᾶ, 
δἴῦου ἡϑιηϊηρ ὉΠ 6 ὕνγο 5888 οἢ δἰ βδἰάβ οἵ 1ὖ, ΧΡ δἰ Π8 {86 
ὨϑΙη6 ““ϑυοηϊο οὗ οὔθ οὗ ὕπθϑιη 8ἃ8. Ὀθὶπρ ἄδυϊνθα ἔτοπι ἃ 
οουδαϊῃ Πα μΥθυ ϑϑγοι υγῆο τγᾶβ ἀγονγηθα ὑδθτθ, 

4 ὅο Μϑδυύηὶ ἴου ὑμε Μ 85. ὅτι. δοῦν. ἐπα. 
θ. Τὴ {Π8 ὑδχύ παρθένος Κιλίκων ἀνακτορίην ἐλήτῳ, οπν ἐὐΐηρ 
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»'υυ. ὙὰΠαντὶ 

ΕΒΑΟΜΕΝΤΘ 

Νίσιι ; σα {δἰ ἐπ ἰουε τοϊἐλ ἀἴηι απὰ ομέ ΟΠ} ἀεν ξαϊμογ᾽ 5 
)7αἰο μι ἰοοκ 1 9 κλαῖν απὰ ἐλις δείγαψοα ἀΐηι; δ}εέ Μῖπος 
ἐποισὴξ ἰμαξ ὁπ τοῦο ἠαὰ ῥείγαψοί ἀν ἐαΐμον τυοιία 
οογέαϊμίῃ ἤαυθ πὸ ρὲξῳ προ απῳϑοαῃ οἰβθ, 80 ἤδ ἐϊεα ἤδν 
ἐο ἐΐλο γτμάάϑν ὁ κὶδ δἠΐρ απὰὶ ἰοθέ ἤδὺ ἀγαρ αἤεν ἀϊηι 
ἐμγοιισὴ ἐδ 56α, ππίϊί ἐμ ηιαϊάίθη τυα5 οἠαηροα ἵπίο α 

ὀιγα.3 

21. ϑίορηαπις οΓ Βυεαπίζιηι, ρ. 401... (ογψοῖ : 
ἃ οἰδγ ἴῃ ΟἸΠ οἶα, τηθηὐὶοπθα Ὀγν Ρδυ Πα πῖὰβ ἴῃ ΠΪ5 
Ῥγορεηιρέϊοοη. 8 

22. δίορλαπιι οΓΓ᾽ Βυηξαπέζιηι φιοίΐοα ὃψ Επιδέαξ λει ὁπ 
Ηοπιονς Πἰἰαὰ 2.... ὙΠατα ἰ5 ἃ νἱ]αρα ἰπ ΟἸ] οἷα 
οα]Π]εα ΟἸαρῆγτας, ἐγ δαυ]οηρθ ἴἰο πε νεβϑὺ οὗ 
Ταῦβαβ, ΠεγῈ ὑπετα ἰβ ἃ βρυϊηρ ὑπαὶ τἶθαβ ΠΌΤ ἃ 
οἰεῦθ το κ πα Ἰοὶπβ ἐπε σἵνεσ Ὁ ὑπαὶ ἢἤονν5 τονδιᾶς 
Ταῖβαβ. Ατηοηρ νγνῆδὺ Ραυ  Π μἰπ5 τυτῖζοβ αρουὺ 1 8ΥῸ6 
πε Ο]ονίηρ ᾿ἰπ65: . .. 44 νιαϊάοη δ τοὴο ἠοίάᾳ ἐΐὲ 
ἰογαάδἠῖρ απιοηρ ἐἤε ΟἸἰϊοίαπδ : ἀπε 5816 τ0σα5 πῖρὴ ἰο ἐλπε 
ἐΐηιθ ὁ τυὐοαϊοοῖ, απὰ δῖε αοίεα προπ ριγοδ Ογάπιι, 

ΤΑ Ῥ'ΓΡΙΘ Ἰοοΐϊκς : ἃ5 Ἰοῃρ ἃ5 ἰὖ νγὰβ ἰηὐδοῦ οἡ ιΐβ ῃθϑᾶ, πο 
ΘΠΘΙΥ οου]ὰ Ῥταναὶ] ασαϊηβῦ ὨΪτη. 

23 ἘῸΡ ἃ 5: ρηΌν αἰβδθγθηῦ νογβίοη οὗ ὑῃ8 βίουῦυ, ἴῃ συ] ἢ 
ΞοΎ 18 θθοοτη68 ὑΠ8 8568- τη ηβύθυ 850 γ7086}} Κῆον ὕο τι8 ἴπ δρῖὶο 
Ρορίσυ, 8686 Ἡυρίπαυβ αὖ. 198. 

8. ῬΓΟΡΘΥ͂Υ, ἃ ῬΟΘΠῚ υὙυϊζΐθη ἴο ΔΟΟΟΠΊΡΘΩΥ ΟΥ δϑοοχῦ ἃ 
ῬΘΙΒΟΠ, ΟΥ ἴο νυ] ὨἰπΠῚ σοοα ΟἤΘθὺ οὔ 5 σγᾶν, πκ Ηογϑοθ 
Οαε8 1. 8, δὲς ἐὰ αἴυα ροίεηβ ΟὙρτγΊ. 3. Το Ογάπιυ8. 

δ᾽ δι Ὡδιὴθ ΔΡΌΘδΥβ ὕο πᾶνθ Ὀθθὴ Οοιηδθῦμῃο. 
6. Βροϑιιβθ οὗ μἰβ οοἱά, οἴϑϑὺ ννδῦβυβ. 

δέ ἴῃ ὑπ ποχῦ ᾿ἰπ6θ. ΤῊ τηϑῦγϊοϑ] ἔογπι τγὰϑ γϑϑύογθα Ὀν 
ἩδΥ8ηΗ. 

" 
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ΡΑΒΤΗΕΝΙΠΘ 

Κύπριδος ἐξ ἀδύτων πυρσὸν παρ Ὁ. δὼ 
εἰσόκε μιν Κύπρις πηγὴν θέτο, μῖξε ὃ 

ἔρωτι 
Κύδνου καὶ νύμφης ὑδατόεντα γάμον. 

28. Εγτη. βϑηαΐη., 8.0. ᾿Αὥῶος: ποταμὸς τῆς 
Κύπρου ἐνον καὶ ὄρος τὸ ὠνομάσθη ᾿Αὐὠϊον, 
ἐξ οὗ β' ποταμῶν φερομένων, Σετράχου καὶ 
᾿Απλιέως, τὸν ἕνα τούτων ὁ ἸΠαρθένιος ᾿Αὥῶον 
κέκληκεν. 

, Ἀ »Ν 

24. Πα. ἢ διὰ τὸ πρὸς τὴν ἠῶ τετραμμένην 
» Ν Ε κν' “ ψ ’ 

ἔχειν τὴν ῥύσιν, καθά φησιν ὁ ΤἸ]αρθένιος' 
Κωρυκίων σεύμενος ἐξ ὀρέων ἀνατολικῶν 
ὄντων. 

2. Ἐγτα. σϑπαΐη., 8.0. δρύψελον" " τὸ λέμμα, 
ὁ φλοιός. Παρθένιος οἷον Οὐδὲ πόροι ῥίζης 
δρύψελα Ποντιάδος. παρὰ τὸ δρύψαι, ὅ ὅ 
ἐστι λεπίσαι: δρύψελον γὰρ ὁ ἀποδς Σ ἐβεμςς 
φλοιός. 

26. 7ρϊτα. καταχρηστικῶς δὲ καὶ φύλλον 
δρύψελον ἐπὶ τοῦ σελίνου ὁ ἸΠαρθένιος. 

1. ΜΕΝ, Σεράχου, οογΡοοίοα ὃν Μααν]. 
2 Ἦρυθ δπα Ὀθον ὕπμ6 Μϑ5, ψγοηρὶν ον δρύψελλον. 

1 βοηθ ἢᾶνθ βυβρθοίβα ὑπδῦὺ ὑμ1ὶ8 ἔγαρτηθηῦ οΟμΊθ5. ἔγομῃ 
Ῥαγυπϑηΐαβ᾽ 7͵)εέαηιονἤοβε8 (ςΓ. ἴνο. 20): Ὀαὺ {185 18. απὶΐθ 
ἀουθύζα!, πα τὖ 15 {|οὶν ὑπαῦ {π6 “Μἶεξαγιονἤοδβεβ γΘΥΘ 
νυ ὑύθη ἴῃ Πθχϑυηθίθυϑβ. 

2 ΤῊς ϑούγϑοῃμιιβ. ΤῊΙΒ ἔναβτηθηῦ [85 βοπηθύῃιηρ ἴο ἀο νι ἢ 

3260 

“ι 4“ λιν .,». 

δ θδνεγνν)νν.»».. 



πε ον ΤΡ 

ΕΒΑΟΜΈΝΤΘΒ 

)αηπῖηρ τυϊμῖη ἤογ α δρατὶ ἤγοηι ἐδα ἱππογηιοσέ αἰΐαν ο7 

Οὐυρτῖδ ξαπο, τι Ουρτὶς ἐιτηθα ἤθν ἐπίο α δρτίης, απὰ 
πιαᾶο ἴπ ἰοῦ ἃ τυαίογῃ ηιαίοϊ ῥοίτοιχί (ὐψάπις απὰὶ ἐἦε 

γιαϊα.1 

28. Εἰψηιοίοσίοιηι ροηίμεηι, 5.0υ. ᾿Αῶος: Α Υἵνεῦ ἴῃ 
Ογρευβ.... ΤΠετα νὰ ἃ πηοιηΐδίῃ ο8]16 Δοΐδῃ, 
ἔγουη ὑὶοἢ ἤἥονεοα ἔνο τίνευβ, ὑπεῸὸὶ' ϑείσδομιβ δηά 

ἐπε Αρ]ΐδαβ, πα οπε 3 οἵ ἔῃδὴ Ῥδυύῃεπίι5 οδ]]εα {πε 
4οιι5. 

24, 1διά. Οὐ, θδοδιιβε ἰΐ5 8 ἤονν ννγδ5 ἐονναγάς ἐμ 

Ἐδϑὲ (ἠῶς), ἃ5 Ῥαυτμθηῖιβ βὰγ5 οὗ ἢ : Ηπιγγψῖης βΌηι 
ἐπε (ογψοΐαρ 4 ἀιἐ 5, ν ΠΊο ἢ νγεσα ἴῃ πε Ἐδαϑί. 

2. Εἰψρηιοίορτοιηι σοηιγιιιηι, 5.0. δρύψελον : ΡΕ6], 
ἢυ5κ. δυξῃαπῖτ5 πι565 Ὁ ἴῃ βΌ0 ἢ 8ἃΠ ΘΧΡΥΘβϑίοη ἃ5.. 
Νον τυονία 516 (9) ξιρηϊδὴ ροοίϊησε οΓ Ῥοπίέϊο ὃ τοοί. 
ΤῊΣ ἀευίναϊοη 15 ΠΤΌτ δρύπτω, ἴο 50Υ8ρ6, νν ῃοἢ ἰς 
ἴΠπΠ6 β8π|6 ὃἃ5 ἴο ρεεὶ: δρύψελον 5 ὑπΠ6 βογαρβα-οῦ 
Βυ5Κ. 

20. διά. Ῥαγτπαηΐι5 850 1565 δρύψελον, α 5ογαρ- 

ἵἴηρ, ἃ5. ἃ ἴδ οἵ οοπίειηρὺ ἴογ ἐπε ἰεαῦ οἵ ἐπε 
Ρδύβίαυ. 

Αἀοπὶβ (ς΄. ἔτρ. 37), οὗ σποῖὴῦ Αοιβ γγὰβ δπούμου Π8Π6: 
ἐμ ϑούγϑομιιβ σγὰβ 6 βοθῆθ οἵ ὑπε ἴονεβ οὗ ὕεπιβ δηᾶ 
ἈΑἀοη18. 

3. ΠῊϊβΒ 15 τδύῃου οοηΐιβίηρ, Ὀδθοδσβθο Ῥδυυμθηΐιβ ἰ5 ΠΟῪ 
Κίηρ ποῦ οὗ {π6 Αουβ 'π υρυιιβ, θπῦ οὗ δπούμου συῖνοὺ οὗ 

ὑπ βᾶτὴθ πϑῖη6 ἴῃ ΟἸ] οἷ. 
ἔν  Τγρ..91. 
5. ΤῊ ἔἕδπιοιῖιβ ροΐϊβοῃβ οὗ (οἱ οἢ15. 
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ΡΑΒΤΗΈΕΝΙΓΙΒ 

217. Απίλ. Ραΐ. χι. 1850 (Ρο]] δ η8) : 
᾿ ΄ ΄ ᾿ ᾽ " , τοὺς κυκλίους τούτους, τοὺς αὐτὰρ ἔπειτα λέγοντας 
μισῶ, λωποδύτας ἀλλοτρίων ἐπέων, 
Ν ὃ Ν νι 9 ξχλ έ ) , Υ̓͂ ὑδὲ Μ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐλέγοις ἐπέχω πλέον: οὐδὲν ἔχω 

7 

ΩΡ “ ͵ Ἀ “ : Υ̓ ΄ 

Παρθενίου κλέπτειν ἢ πάλι Καλλιμάχου. 
θηρὶ μὲν οὐατόεντι γενοίμην, εἴ ποτε γράψω, 

᾽ ΔΝ 

εἴκελος, ᾿Εκ ποταμῶν χλωρὰ χελιδόνια." 
᾽ [οἱ “ 

οἱ δ᾽ οὕτως τὸν Ὅμηρον ἀναιδῶς λωποδυτοῦσιν, 
, Ἂ 

ὥστε γράφειν ἤδη μῆνιν ἄειδε θεά. 

᾿ . ε ς -“ 

28, Ἐύγτα. σϑησΐη., 8.υ. Ἑρκύνιος δρυμός" ὁ τῆς 
᾽ ΄ ΠῚ ΄ ᾽ ’ 3 359 

Ιταλίας ἐνδοτάτω" ᾿Απολλώνιος ἐν δ΄ ᾿Αργοναυτι- 
“ Ν , ᾿ ὌΠ ῈΡ 3 ᾽ 5 8 ἵ κῶν" καὶ ἸΠαρθένιος: ᾿Αλλ᾽ ὅτ᾽ ἀφ᾽ ἑσπερίης 

«ς 7 » 

Ερκυνίδος ὦρετο γαίης. 

29. Ῥαγῦπρθηῖαβ Δα. αηναΐ. χὶ. 4, φιυ. 

90. Αὐ]ὰ5 ΟΘ611105 Λοοί. Αἐΐ. ΧΙ, 217 (αἰ. 26). ὍὌδ 
γΘΥΒΙθὰ5. αὸ5 Ν᾽ ΘΓΡΊΠ 5. βοοίαθαβ νἱαθῦαῦ ἩΟΙΏΘΙῚΙ 
ὃ. Ῥαυύμθηῖ. Ῥαδυίῃθηϊ ροθίδθ νϑυϑὰβ δῦ : Γλαύκῳ 

1 ΜΗ, χελιδόνεα ; {Π6 οογγθοῦ ἴουπη ννὰ8 γεϑύογθα ὃν Η. 
ϑύθρμαπιβ. ἵν Κῆον ἔγοπι Επιϑύδ}1πι5 ου. Ἡ]6 ν᾽ 5 7τααὰ 11, 
Ῥ. 817, δηᾷ 28, ρ. 1412, ὑμαὺ Οδ]]Ἰτηϑοῆτβ πϑοα 86 ἀββου- 
ὑϊοῃ θὴρ οὐατόεις οὗ ἃ ἀοῃΐτον, 50 ὑῃϑύ νγο οἂῃ ὈΘ βιιτ6 ὑπαῦ ὕΠ6 
οὔμϑυ βχρύθβδϑδίοῃ ααούθα ἔχου ὑπ δ]θρῪ Ὀθ]οηρβ ὕο Ῥαγυμθηΐμ8. 

1 ῬΘΥΠΔΡ5 ἃ σ διημδγαη, Θηα οὗ ἀοιὺ ὑπ 6 ὑϊπιθ οὗ Ηδανγίϑῃ. 
Βαυῦ πούμϊηρ, 15 οου θα αν Κπόννῃ οὗ Ὠΐτη. 

5. Βυγοῦν, 086 συ ]ο ροθῦβ ψγουθ ὅπ οοῃύϊηποθυβ οὗ ἨΟΠΊΘΥ 
δα ὑμ6 ροοίβ οὗ Π6 ““ογοὶθ᾽" οὗ Του. Βαυΐ ἤθγθ 8}1 ὕῃ68 
τηοἄθγῃ θρὶο ψ ΘΒ 86 ἀου {1655 ἱποϊπ θα, 85 ἴῃ {Π6 ἔϑιηοιιβ 
Ῥοϑπὶ (4 πέν. Ῥαϊ. χὶϊ. 42) ἴπ: τυ ἴῃ Οὐδ! Πτηϑομτβ 15. Ὀο] ον ἰὸ 
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21. Ῥοϊϊαπιιδ ἴθ ὉπΠ6 αίαϊηε Απέλοίορῳ χὶ. 180 : 
1 μαῖβε ἐπε Ἵγοῖῖο 5 ροεῖβ, γῆο θερὶπ ναῦν βθηΐεποα 
νυ τ “ Βαΐ ὑπεπ ἰπ νεῖν ἀδεα, ΡΙαπάθγουβ οἵ οὐ υθ᾽ 
Ἔρίοβ ; δπὰ ἐπῃαῦ 156 ψῃὩγ [1 ρῖνα πογα {ἰτηα ἴο εοἱερ ϑῖβ, 
ἔου ὑμεῖτα 15 ποϊῃϊηρ ἐπαὺ 1 οουἹα υνῖϑ ἴο 5ἴθα] ἔτῸ ΠῚ 
Ῥαυτῃθηΐαβ, ΟΥἠἨἨ ἃραΐη ἔτοπλ (]]ΠἸτδο 5.8 Μααν 1 
Ὀεοομηα κα “ἃ θϑαβδὶ νι Ἰοηρ, Ἰοηρ᾽ δα 5 {1 Ἔν δ 
ψττα οἵ ““ργεθη διυαίἰοτυ-ὐοτέ ΓγΌηι οἱ ἐΐε γῖυογ- θα 5᾽᾿ : 
θαῦ ἴΠ6 ερίς νυῖζθιβ ΡΠΠ|αρα ἩΟΥΠΘΥ 50 5ΠΔηη 6] 655} 
ὑμαῦ πα Ὺ ἀο ποῦ βοῦπρ0]6 ἴο ραΐ ἀονη “5ῖῆηρσ, Μιιε, 
ΑΘΒΙΠ6θ᾽ ψγαΐῃ.᾿ 

28, Εἰμψηιοίορίοσιιηι σοημμμηι, 5.0. Ἑ) ρκύνιος δρυμός. 
ΤῊς Ηετουπίδη ὁ ἔογεβδ : {παῦ ἰπϑίαθ [0ὰ]|0. 80 
ΔΡοϊ]]οπίαβ ἰπ ἐπε Τουσύῃ θοΟΚ ὃ οὗ Πἰβ ἀγροπακέϊοα πὰ 
Ῥαυμεπίαβ: μέ τυΐλθη ἤδ δοὲ ἐογίψβ Πρ ἐμαί τυοδίονη 
Ἡδοτγουνπΐαη ἰαπά. 

29, Ῥαγέἠοητιδ, Γουο Πἰοηιαποθβ χὶ. 4. ὅεε ρ. 295. 

90. Δείι5 Οεοἰίλις,6 Νοοίες Αἰίοας χιϊ. 27 (αἰ. 20). 
Οὗ {πε 1ἴπε5 οἵ ΗἩουμδὺ 8πα Ῥαυίῃθηῖιβ. νυ ΐοἢ ὙἹΓΡῚ] 
5665 ἴο πᾶν ἱμϊζαῖθα. Τῆς ᾿ἰπῈ 70 (Οαἰαιίοσιις απὰ 

Βαανα αὐΐϑοκθα Αρο]Ἱοηΐπ5 οὗ ἈΠμοᾶθβ, Ἐχθαίρω τὸ ποίημα τὸ 
κυκλικόν. 

ὃ. Τιαοΐϑη 150 ΘΟ ]65 Οὐδ] ]ΠἸπηϑιοῆτιβ νυ ὐἢ ΟὟΥ δαῦμον, ὥ'668 
Τηὐγοαποίϊοῃ. 

4 ΤῊὴ6 Ἠογογνηΐδη ἰογθϑῦ Κποόυγη ἕο ὨΙβίουυ ννᾶϑ ἴῃ (ὑθυ ΠΠΊΔΗΨ, 
Ὀούνθθηῃ ὑπ ΒΙδοις Βογοϑῦ δπα {ῃ6 Ηδνίζ. Βυῦ ἰῦ ΔρΡῬθδιβ 
ὑπαῦ ἴπ Θαυν ἀδΥϑ 4}}] ὑπθ ννοοαθα πιοιιηΐδιηβ οἵ οθηΐγαὶ 
ΕἸΓΟΡΘ ψγογ8 οδ δὰ ἤεγεψηΐαη, Ὁ ὑπ δηοϊθηΐβ, δηα ὑμαῦ ὑΠ6 
1.56 οὗ ὑΠ6 ψγογὰ νγ88 δίθογυνασαβ παυγονγοα ἄον. 

51, 640. 
5.Α ἀϊ!θουϊαηίθ βομοῖαν οὗ {6 τηϊα 416 δηᾶ ϑηα οἵ ὑπ ββοοῃά 

σοηὔαγυ Α.Ὁ., ἰηδογοδίθα 1π τῆϑην Ροϊπύβ οὗ Ταὐϊπῃ ΠἸ ΘΑ ΥῪ 
οὐ υἱοίβιη. 
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καὶ Νηρῆι! καὶ εἰναλίῳφ Μελικέρτῃ. Ἐπ 
γΘΥΒΌΤῚ Ὑ ΘΓΡΊΠτι5 δουηα]αῦπβ θϑὺ, ᾿ὔδαπθ ἔθοιῦ ἀποθιβ 
νΟΟΔὈ.}15 νϑηυβῦθ ἱπητηύαϊ!β Ῥᾶγθα: ΟἸδασο οὖ 
Ῥδπορθδθ οὖ [ποὺ Μεϊϊοονίδβ. 

Μϑοροδῖαβ ϑαέ. ν. 18. ουβαβ οϑῦ Ῥδυῦμθη, αὰο 
ϑΥδιητηδύϊοο ἴῃ ατδθοὶβ Ν᾽ ΟΡ ΡῚ Πὰ5 αϑὰ5 οδῦ : Γλαύκῳ 
καὶ Νηρῆι καὶ ᾿νώῳ Μελικέρτῃ.3 

81. ϑολοῖ. ΤῬίοηγβ. Ῥευῖθο. υ. 466. ἐνταῦθά 
εἰσιν αἱ στῆλαι τοῦ Ἡρακλέους" ὁ δὲ Παρθένιος 
Βριάρεω τὰς στήλας φησὶν εἶναι" 

Μάρτυρα δ᾽ ἄμμιν τῆς ἐπὶ Γαδείρῃ λίπεθ᾽ 
οἵμου, 

᾽ 7 “ » ᾽ Ν ε Ν 3 , 

ἀρχαίου Βριαρεῶος ἀπ᾿ οὔνομα τὸ πρὶν ἀράξας. 

92. ΟΒοθύόθοβο. ϑολοί. ἦπ Τἠοοαῖοβ. οαηοτ., 5». 
262... τὸ ἵλαος συνεσταλμένον ἔχον τὸ α, οἷον 
΄ Ν ’, “ ς ἀκε! , ὡς παρὰ ἸΙαρθενίῳ' Ἵλαος, ὦ “Ὑμέναιε. 

88, Ἐύγ. αυα., 5.0. ἀργεϊφόντης" ὁ Ἑρμῆς 
παρ᾽ Ὁμήρῳ καὶ παρὰ πολλοῖς: παρὰ δὲ Σοφο- 

1 Βούἢ θυ δᾶ ἴῃ {πὸ οἰ αύϊοη ἔγσομυ Μδογο 5. ὑπ ἔογηι 
Νηρεῖ ἰ5 οι, νν]0 ἢ τνγὰ5 οογγθοίθα Ὀν ΦΌβθΡρἢ ΒΟΔΠΡΘΥ. 

2 Θφογῃ. 1. 437. 
3 Τὴ Α πιῆ. Ραϊ. νὶ. 1604 ὑπθγθ ἰβ. δὴ δρίργυϑιη ν᾽ [πι01}}1π8 

(σῃο ᾿ἰνϑα 1π ὑΠ6 {ϊπη6 οὗ ΝΥ), ΟΥ Ὀγ [πιοΐδῃ, ἰἴῃ νγοἢ ὑῃ6 
11πη6 ἰ5 αυούρα ἴῃ ὑπ ἔογῃη Γλαύκῳ καὶ Νηρῆι καὶ ᾿Ινοῖ καὶ 
Μελικέρτῃ. 'ΤῊΪΒ 15 ῬΘΓΠΔΡΒ5 ἃ αἰγθοῦ γι πίβοθμοθ οὗ ΨΊΡρΊ]--- 
886 βιυθήθοῦ 15 ὉΠ6 ϑϑῃ16 ἃ5 ἴῃ ὕΠ 8 Ῥᾷβϑβᾶρθ οὗ ὑπ Οδουρίοβ, 
ΒῃΪΡ ΥΘοΚοα τηϑυ]ηθ δ᾽ νούϊνο οἴει ηρβ ἴον ὑΠ6" βανϑα ᾿ἶνθβ. 

4. ΜΕΝ. τήν. 
5». ΜΌΝ, λίπε θυμόν. ΤὭΘΥΘ 816 νϑυΐοιιβ νγᾶγ8 οὗ γβοοηβυϊυὐϊηρ, 

ὑπῖ5 Π1π6, ἔου ψν ίοἢ 566 ΜΙ γ  5 οαϊθίοη. ϑοηιθ παν πϑᾶθ ἰὐ 
Ἰηΐο ἃ Ῥϑηΐδιηθῦθυ : βουὴ ἰηὔο ὑπΠ6 ρᾶυὺβ οὗ ὕνγο μοχδιηθύθυβ. 

364 



ΕΕΒΑΘΜΕΝΊΤΘΒ 

Νεγοις απὰ ἐλ δεα-σοὰ Μοἰϊοογέος 15 ἔτουσηυ ὑπΠ86 ροεὶ 
Ῥαγὶῃθηΐαβ : {π|85 πε ὙἹΓΡῚ] οορίεα, πα ρτοαπορᾶ ἃ 
ὑγαπϑ]αὐϊοη, μηρί ὑνο σψγοσὰβ ψἱΐῃ {πῈ τηοβὶὺ 
εχαυϊβιτε ἰαβὶε : “Τὸ ΟἸδαοιβ ἀπ Νογεὰβ πα Με]1- 
οογΐθϑ, [πο᾽ 5 50η.᾿ 

ΜΜαοτγοδῖις,. ϑαξιγπαία ν. 18. ΤΠδ ἐο]]οννηρ νϑυβα 
ἰβ ὈγΥ Ῥαυίμαηΐαβ, γηῸ νγὰβ ὙἹΓΡῚ] 5 ταΐου ἰπ ατδεκ: 
710 (ἰακοια απὰὶ Νογεις απὰὶ Δοίϊοογέες, [γιο᾿ 5 50Ή. 

91. 7λὲ ϑολοίϊαδε οὐ ])ϊοπψδῖις εγίερείος, ἰ. 450. 
ΤΠετε 2 ἀγὰ πε οοἸυτηη5 οὗ Ηευοι]εβ ; θαὺ Ῥαγύ ΘΠ ῖτ5 
68}15 ἔῃεια ἐπθ οοϊυϊηπ5 οὔ Βυίαγειιβὅ; “πᾶ ἠδ ἰθ [ἢ τι 
α γυϊέμιοδ5 ΟΓ᾽ ἠδ 7οιγηθῃ ἰοὸ Ο'αάδ5, ἑαζῖπο αὐϑαῃ ἤ Οηι 
ἑάϑηι ἐἠιοῖν ἀποῖοπξ παρὸ Γ᾽ οἰά-ἐζηιο Βγίαγειιδ. 

92. (λοογοδοβοις, ϑολοίϊα οη ἐἤε (αποης οΥ Τεοάοδίις, 
». 252... Ἵλαος νι ὑπῸ α 5Πογΐ, ἃ5 ἴπ Ῥδυξῃθηΐαβ : 
Βε Ζαυοιγαδίε (ἵλᾶος)." Ο Ηφψηιεπαει. 

99. Εἰψηιοίοσίοιηι (ἀπαϊαπιίη, 5.υ. ἀργεϊφόντης : ὃ ἃπ 
εριὑπεῦ ἀρρ! δα ἴο Ηδυπηθβ ἰπ ΗΠΊοΥ ἃ Πα τηδην οἶδ Υ 

1 Μδογοθὶαβ ᾿ἰνρα αὖ ὑΠ6 οδπα οὗ ὑπ6 ἔοαγίῃ πα Ὀδρὶ πηϊηρ; 
οὗ ἐμ6 δέςἢ οοηύαγὶθβ, πα οἵξζθη (85 ἴῃ ὑΠ15 ᾿Ἰηβύϑποθ) ἔοππαᾶ θα 
Π5 σου Κ ἡ ὑπαὺ οἵ Αὐ]ὰ5 6105. Ἠδ Πδβ αἰΐογθα {π6 11π6 
οἱ Ῥαγύμθηϊιβ ἰηῦο οἱοβθὺ οοῃζουιηϊῦν νυ ὑπ6 ΙΓ Δη 
᾿τηϊύαϊ!οη, 50 θ᾽ γπρ (ΘΠ }1π|8᾽ ον! άθηοθ, γηῸ 6115 8 ὑμαῦ ἔϊσο 
γγοΓἦβ γ γα ομδηρδα. 

2. Αὐ ΟδάϊζΖ. 
3 ΤῊ ἕδιηοιιβ ΤΊ ζϑη υντῦ ἢ δὴ πυιπα γα ἃΓΠ18. 
1.ΑΒ πθ απούδζϊοῃ 15 ἀθοιύ Ἡδθγοι]θβ, Βοπιθ πᾶν νυ ]βηῃθα ἴο 

γαΐδν 1Ὁ ἴο ὑπΠ6 Ῥοθπὶ ἔγοπι νυ ΒΙΟἢ ἔγρο. 1ὅ-18 ἀγα ἴδ ζθη. 
δ οὐ, ἔτγρ. 4. Τη σνουβ ἴθ ὑπ8 ργββθηῦ ρᾶββαρθ νου] 

ΡΓΟΌΔΌΙΥ ΘΟΠΊΘ ἔγοπ δἃη ΕἸΡῚ ὉΠ] Δ τ] ΠῚ. 
δ. Αἢ θρὶἰ ποῦ νοι ἀβθα ἴο Ὀ6 ὑγαηβ] αὐ θα “Βαγοι οὗ Ασριιβ," 

θαῦ ποὺ Βα ρροβοα ἴο πηθὰῃ “" ὈγΙ ἢ ῦ-ΡΡϑανιηρ." 
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κλεῖ καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος, καὶ παρὰ Παρθενίῳ 
καὶ ἐπὶ τοῦ Τηλέφου. 

84. ΑΡΟ]]. 26 ααυογὸ., ». 127,. τὸ πλῆρες τῆς 
φωνῆς ἀκούουσιν ὦ ἐμοί, ὡς ἔχει καὶ παρὰ 
Παρθενίῳ: ᾿Ὦ ἐμὲ! τὴν τὰ περισσά. 

90. Βίδβρῃ. ΒγζΖ., ». 6048... Τυφρηστός" πόλις 
τῆς Τραχῖνος ὀνομασθεῖσα ἀπὸ τῆς τέφρας 
Ἡρακλέους ἢ ἀπὸ Τυφρηστοῦ υἱοῦ Σπερχειοῦ. 
τὸ ἐθνικὸν Τυφρήστιος. καὶ τὸ οὐδέτερον []αρ- 
θένιος: Τυφρήστιον αἷπος." 

86. Εύγιη. βϑπαΐη., 8.0. δείκελον' λέγεται δὲ 
καὶ δείκηλον. σημαίνει δὲ ἄγαλμα ἢ ὴ ὁμοίωμα. 
εὕρηται" γὰρ διὰ τοῦ η, εὕρηται δὲ καὶ δείκελον 
παρὰ Παρθενίῳ' Δείκελον ᾿Ιφιγόνης." 

91. ΘΊΘΡΗ. ΒγζΖ., ». 1716..05 ἀπὸ γὰρ τῆς εἰς ος 
εὐθείας ἡ διὰ τοῦ τῆς παραγωγὴ πλεονάζει μὶᾷ 
συλλαβῇ, ὡς τόπος τοπίτης, Κανωπίτης ὁ 
"Αδωνις παρὰ Παρθενίῳ. 

38. Βύβρῃ. ΒγυζΖ., ». 302,. Γενέα: κώμη Κορίνθου, 
ὁ οἱκήτωρ Τενεάώάτης .. . . τίνὲς τὰς ἀπὸ ταύτης 

1 Τὸ ψ1] 6 οὐβουνβα ὑμαῦ ὑπ φυδη)τηδυῖδη 18 δ δ Πΐ ΠΡ; 
ὦ ἐμοί. μαυῦ οἰύθβ 8 ᾿ἰπβϑύδηοθ οὗ ὑπ τι8δ6 οὗ ὦ ἐμέ. 

2. ΜΞΝ. ἔπος ; οογγθούθα Ὀγ δα] βὶι5. 
ὃ. ΤῊΟ ΜΒ5. δύ μϑγ8 γῦμϑι οογργαρῦ : [818 γϑδαϊηρ, ἃ Θοιη- 

ὈΙπαύϊοη οὗ ὑμαῦ ργθβθηΐθαᾷ ὈΥ ὑπμ6 ὕνο Ὀεβϑῦ, βῖνθθ [86 
τϑααϊτθα βθηβ6, ὑποιρὴ 1ῦ 15. Παγ]ν ῬγΟΌΔΌΪ]Θ ἐμάν 1 δχδοῦν 
γοργθβθηΐβ ὑΠο οΥΙΡΊηΔ]. 

4Ἵ ΜΗΝ. Ἰφιγένης. Μείποιο τγοβίογρα ᾿Ιφιγόνης, ψ ῖοἢ 18 
ἑοππα ἴῃ ΓΙ ΡΙα 68. 
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ὙΥΙΓΕΥΒ : ἴῃ ΒΟΡΠΟΟΪα5 ἴὸ Αροὶϊο 85. νγ»Ὲ]}], ἂἀπᾶ ἴῃ 
Ῥαγυμεηΐιβ ἴο 7 εἰορήμπι5."} 

84. Αροϊϊορμῖις 1)υδοοίμα οπ Ακεἰυογδ, ρ. 121,. ὙὍΤΠε 
[11] ρῇγαβε 2 15. ὦ ἐμοί, ᾿αϑὺ 8ἃβ νὰ ἤἥπα ἴῃ Ραυιθηΐα8 : 
ἩΡ οὁ ἐς ηι6 (ὦ ἐμέ) [ἐ᾿αὶ ἀπὶ διε βεγίη] αἰΐ ἐοο ηπιοῆ. 

9. ϑίερλαπις 96 Βυηξαρίζιηι, ». θ48,.. ΤΡ γδβίαβ, 
ἃ οἷδγ ἴῃ Τυδο δ," 5ὸ οδ]]6α εἰμεν ἔσο ἢ 6 85}68 
(τέφρα) οἵ Ηδγου]85 οὐ ΠΌτα ΤΥρΡΗτγθϑῦαβ ὑΠ6 βοὴ οὗ 
ΞρΡετοἢοῖυβ. ΤῊὴ6 ρσαπῦ!]α δα]θοῖδνε ἰ6 ΤΥρΡὨγδβιϊαϑ, 
ννὨοἢ ΡΥ ΒΘ Πἶτι5 α565 ἴῃ ὑΠ6 πουΐον : 716 Τ υρἠγεοίϊαη 
λεϊρῆϊ. 

80. Μέψηιοίορίοιιηλ σοηιμιίηι, 85.0υ. δείκελον : 4150 
δείκηλον, τηδϑηΐηρ 8 ἱπη8 ΡῈ ΟΥ̓ ΚΘΠ685. [Ὁ 15 ἔουπα 
νὴ 8 ἡ, 8Π6α 4͵80 885 δείκελον 'ἴπ Ῥαγιῃθηΐαβ: 716 
ἔηιασε Γ᾽ ]ρἠϊροηῖα. 

51. δέερλαπις οΓ᾽ Βυξαρίζιηι, ». 110... δ ἢ ννογαβ 
δ παϊΐηρ ἴῃ -ἰἴ65 ἀγα ἀδυϊνεα ἔτογὰ ννοταβ ἐπα ϊηρ ἰῃ -Ο8, 
Π6Ὺ 816 ΟΠ6 501180]16 Ἰοπρου ὑπδῃ ὑπαὶν ΟΥἹΡΊ 815, ἃ5 
τοπίτης ἴγοΙη τόπος, ἃπα ΑαοηΪβ 5 ἰ5 οδ]]δὰ (απορτέες 
(οὗ δπορα58) Ὀγ Ραυ ΠΕ 115. 

98, διορἠαπι Γ΄ Βυμξαπίνιωη, ρ. 202,. αεπθα: ἃ 
ν] Πᾶσα ἴῃ Πα ἐαυυϊΐουν οἵ (ουϊητῃ ; ἃ τη ΠΟ |1ν 685 
πευς ἰ5 δ] θα εποαῖαβ..... ϑουηθ 984}} {π6 ψου ἢ 

1 βοὴ οὗ Ηδθγου]θβ δπα κίηρ οὗ Μίγβίαι Ἠθ νὰβ νοιπηᾶρα 
Ῥοΐογε ΤΥον Ὀγ ὕῃ8 βρθαν οὗ ΑΘἢ 168, δπα αἰύουνγαγαβ ἢθα]θα 
ὈΥ πηϑϑῃ8 οὗ Π6 ταϑῦ οὗ [Π6 Βᾶτη6 ϑγθᾶροῃ. 

2 Οὗ νῃΐοῃ ὥμοι οὐ οἴμοι 15 ὉΠ Βῃογὑοηρα ἔοστη. 
3. Τὴ οϑηΐγαὶ ὄγεθοθ, οὴ ὕπ6 θογάθγβ οὗ 1) ουὶβ πα Του: ἰὉῦ 

οοηΐαϊηθα Μοιπηῦ Οοῦα, θυ Ἠθγοι]θβ δβοθη θα ἢΪ5 ῬΥΓΟ. 
10 15 ὕὉῃι5 πβῦ ῬΟββίθ]6 ὑμαῦ 015 ἐγαρτηθηῦ, Κ 1δ--18, 4180 
ΘΟΠΊ6Β ἴγοιῃ ὕμ6 Πογοι 68 οἱ ῬΑΡ ΘΠ. 

4 ο, ἵἴτγρ. 28, νυ ϊο α͵80 566Π18 ἴο ἕν ὕο Αἀοῃΐβ. 
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καλοῦσι ΤΓενειάδας, ὡς ΠΠΙαρθένιος. τινὲς δὲ 
Τενέα γράφουσιν. 

39. ϑύθρῃ. ΒυζΖ., ρ. 266... . . «1 Παρθένιος δὲ 
᾿Εχεφαντίδα αὐτήν φησιν. 

40. βϑύδριι. Βγα., ». 318. ᾿Επίδαμνος- πόλις 
᾿Ιλλυρίας . . .. τὸ ἐθνικὸν ᾿Εἰπιδάμνιος. εὕρηται 
παρὰ Παρθενίῳ καὶ διὰ διφθόγγου." 

41. ϑύθρῃ. ΒυζΖ., ρ. 424... Μαγνησία' πόλις 
παρὰ τῷ Μαιάνδρῳ καὶ χώρα... .. ὁ πολίτης 
Μάγνης. . .. τὸ θηλυκὸν Μάγνησσα παρὰ 
Καλλιμάχῳ καὶ Μαγνησὶς ὃ παρὰ Ἰ]αρθενίῳ καὶ 
Μαγνῆτις παρὰ Σοφοκλεῖ. 

42. ϑύθρῃ. ΒυζΖ., ». 468.., Μύρκινος" τόπος καὶ 
πόλις κτισθεῖσα παρὰ τῷ Στρυμόνι ποταμῷ. τὸ 
» εἶ ΄ ὰ Ἂ , ᾿Ξ ἐθνικὸν Μυρκίνιος καὶ Μυρκινία: Ἰ]αρθένιος δὲ 
Μυρκιννίαν αὐτήν φησιν. 

48. ϑύθρῃ. Βγυζ., ρ. 4θ6ὅ,. οἱ δὲ ἀπὸ Μύτωνος 
τοῦ Ποσειδῶνος καὶ Μυτιλήνης: ὅθεν Μυτωνίδα 
καλεῖ τὴν Λέσβον Καλλίμαχος ἐν τῷ τετάρτῳ, 
Παρθένιος δὲ Μυτωνίδας τὰς Λεσβικάς ᾿ φησιν. 

44. Ἐγια. σϑπαίη., 80. δροίτη" ἡ πύελος" ὁ δὲ 
Αἰτωλός φησι τὴν σκάφην ἐν ἡἣἧ τιθηνεῖται τὰ 
βρέφη: Παρθένιος δὲ τὴν σορόν, καὶ Αἰσχύλος. 

1. ΤῊ ἀδβογϊρύϊοῃ οἵ ὑμθ ρῖδοθ 15 ἰοϑῦύ. ἴβδᾶο Ὑ Οββὶτϑβ 
βιρροβῦθα ᾿Ελεφαντίνη" πόλις Αἰγύπτου. “2 1.ε. Ἐπιδάμνειος. 

3. Βοη6 δαϊύουβ ψουἹα Ῥγοῖου ὕο νυυϊῦθ Μαγνησσίς, ὑπ. ἔογτη 
ἔοπηα ἴῃ Νοηηιβ (] ολ 8. χ. 922). 

4 γε 5Που]α ρϑῦῃδ 085 γοδᾷ Λεσβίας οΥ Λεσβίδας. 
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οὗ 1 (επεῖαάες, ἃ5 ἀοε5 Ραυϊῃεηΐυβ. ϑόομης νυυῖζε ἐπε 
πϑῖὴδ οὗ ἐπε νἱ]Π]ᾶσὲ τ ἃ Τὶ, Τα πθδ. 

59. δίερήαπιις οὁ,(Γ[ Βυκεαπίϊμιηι, ρ. 266... [ἘΕΠ6- 
Ρμδηΐίηθ ἢ: ἃ οἱἐν οἵ Ἐρσγρε;)] Ὀυΐ Ραγιμαπίαβ. 68}]5 
ἴξ Εἰορλαπέϊ. 

40. ϑδίερηαπι οΓ Βυξαπίέζϊιηι, ». 215.. Ἐριάδιηπαβ : 
ἃ οἷζγ οἵ ΠΙγτία..... Τὴε ρσεπί]ε αἀεγναϊίνε 15 
ΕρΙἀδυηηΐμϑβ, ᾿ὰὲ ἰδ 15 4150 ἔοιιπα ἴῃ Ραγυπαπΐαβ ν᾿ τἢ ἃ 
αἰρμύμοηρ,, Εριααηιποῖιι. 

41. δέερλαπις οΓΓἹ Βυιξαπέϊιηι, ». 424:.. Μαρπαβία ; 
ἃ οἷγ οὐ πε Μδεδπαάθυ, ἀπὰ ὑπε ϑβυσσουπαϊηρ 
οουηΐτυ .... ΤΠε οἰξζίΖεαη οὗ 1 15 οδ δὰ Μαρπαβ...... 
ἴΠ6 ἔειηϊηΐϊπε Μάαρπαββα ἰπ (ΔἸ πηϑοῆυ5, δ͵ασπεοις 
ἴῃ Ραγι Ππαπίιβ, ἀπα Μαρπεῖῖς ἴῃ ΘορΠΟΟἸ 68. 

42. δέορλαπιις ο΄ Βυηξαπίζιη, ». 408... Μγτοϊπαβ: 
ἃ Ρἷαοε δπὰ ἐπε οἰζΥ συ παάθδα οα {ῃς γἵνεὺ ϑ Υγτηοη. 
ΤῊΘ σοπε]ς ἀετϊναϊίνεβ ἀτα Μγγοίηϊιβ ἅμα Μυτγοϊηΐα, 
{Π6 Ἰαξξεν οδ]εα δυγοιϊππία Ὁν Ῥαγι μθηΐαβ. 

48. δίερλαπι ὁ Βυηξαπίϊιηι, ». 46. ϑοῖὴβ [58 
ἐμαὶ Μγθ!επε νγὰβ 50 πϑαιηθα] ἔτοτη Μυίομ {πε 5βοη οὗ 
Ῥοβίάοῃ δπᾶὰ Μυίεπθ. ὑὕπεπος (ΔἸ ]ΠἸτηδοῆπβ ἴῃ ἢϊ5 
ἔουσ ἢ ὈΟΟΙΚς ο8}15. Γϑῦοβ Μυίοπὶς δηᾶ Ῥαγμεηῖις 
68115 6 νγοθθη οἵ [,65005 δίψίοπιαο:. 

44, Εἰψηιοίοσίοιηι σοημίημηι, 5.υ. δροίτη. Α Ὀαϊῃϊπηρ- 
ἴὰ0. Τῆς Αοζοϊδη ροεὺ 2 50 68}15 ἃ οὐδᾶ]ε 'ἴπ νυ ῃϊο ἢ 
Πυγ565 Ρὰΐ Ομ] άγεη : Ραυτῃθηΐϊαβ δηα Αδβοῦυ]ὰβ 8 
156 ἰδ ῸΥ ἃ ὈΪΕΥ. 

1. ΤῊΘ ἴονσῃι οἡ 86 ᾿ἰβδηα 7π8ῦ πογύῃ οὗ ὅγϑῃθ οὐ Αββοιδῃ. 
5 ΑἸθχδπᾶθν Αϑύοϊιβ : 566 ζους Κοριατοες χῖν. Ρ. 802. 
3. Αγαπιεγῖποπ 1540. 
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45, ΟΠοΘΥΟΌ. αδ Ογέίψμοσν. (ΟΥδιηθυῖ Αποοά. Οαοη. 

ἴ. 266.0ύ. Ταύχειρα' εἰ, ἐπειδὴ καὶ εὕρηται καὶ 
χωρὶς τοῦ ἐ παρὰ Παρθενίῳ' ἐκεῖνος γὰρ εἶπεν 
Ταυχέριος τὸ ἐθνικον. 

ΟΥΥ], 26. (Οταιλοῦὶ ἍΑποοά. Ῥαγῖδ. ἵν. 191]..). 

Ταύχειρα' πόλις Λιβύης: Ταυχερίων γοῦν ὁ 
Παρθένιος. 

» 7 : 
40. Εύγιη. βϑηυΐμ., 8.0. ἠλαίνω" τὸ μωραίνω, 
ἣν, 9 , Ν , 

καὶ ἡλαίνουσα παρὰ ἸΠαρθενίῳ. 

47. ϑίθρη. Βγζ., ρ. 412. Νέμαυσος" πόλις 
Γαλλίας 5 ἀπὸ Νεμαύσου Ἡρακλείδου, ὡς Παρ- 

θένιος. 

[48. Ῥ5.-ΑΡυ]. ἀ6 Ογέμοσν. ὃ θ64. Αὐ Ῥμαβάγα 
ἱπαϊρηδύα ΕΠ] 1 ην Ῥδύυ! ἱπουβανῦ αποα 56 ΔΡΡΘΟΙ]αδββθῦ ; ὃ 

ΑἋἹ αἰγὰβ ἴῃ ΠΙϊαμη ᾿ἰϑούωντῦ, ααὰθ γταΐδθ ἔπθυαηῦ, ἃ 

518. ΘΠΪΠῚ ΘΑ 15 ἴῃ ΤΘΌΪΘΠῚ ὙΘΥΒ15 αἸβοθυρύιβ θϑὺ. ἥΪο 

1] ἀ6 56 δῦ ΒΟΥΌΓΘ Ὁ] Π]ΟΠΉΘΙῚ ΒΟυρβιὺ Πμαρὰ8 ΑὨ1]185 ; 

ἰάθη βουιθιῦὺ ἴθ Ἠρίθπθ ὑταροράϊα: ῬδΡΠΘΗΪ 5 

4]106Γ.]} 

1 Τῦ 15 οἷθδνὺ ὑμπδὺ βοιῃθῦμηιρ 15. ΠΘΓΘ Ἰοβῦ, δια ΝΜ υθπὶ νγου]Ἱὰ 
Ἰηβογῦ (ἔγοῖη ϑΐθρῃ. Βυγ. ρ. 609) ὁ πολίτης Ταυχείριος καὶ 
Ταυχέριος, ““ὑπΠ6 ἸηπδὈϊύαπί οἵ ἰὖ 15. οδ]] θα Ῥούῃ Τϑιομ οι ἶτι5 
8δηαἃ ΤΠ Υ 5. 

2. ΜΞΝ, Ἰταλίας. Βαῦ 1ὖ 15 ᾿Π]ΡΟΒΒ10]6 τὸ ἄθβοῦῖρθθ Ν΄Πη]685 ἃ5 
Ὀδὶηρ ἴῃ Τύα!ν, δηα ἰῦ ννὰβ υἱρ.ῦν οπιθπαθα ο Γαλλίας ὈΓῪ 
ΧΥ]ΌΠαοΥ. 

3. Μδϑίποκθ βυρροβδῦβ αὐέοηέαβϑεέ. 
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45. (ἰμοογοθδοδοις οὐ Ογίμοσγαρὴν ((ὐγαηιογ᾽ 5 Απεοαοία 
Οχοπίοπδία, ἰϊ. 200.0). Ταυοεῖτγα, βρϑὶ]ῦ τ δη εἰ 
ἘΠπουρΡἢ ἰὐ ἰ5 αἶἰδο ἔου πα ψιϊποὰῦ ὑπ6 ὁ ἰπ ῬαυυΠθηΐι8, 
ὙΠῸ ιι8ὲ5 7 απο ιογῆιδ ἃ5 ὉΠ 6 σα] ἀευϊναίίνο. 

Ουγὶ 6} Πιοαίοοπ ((Υγαριον 5 Απεοάοία Ῥαγιδιθηδία ἵν. 
191,..)). Ταυομεῖνα : ἃ οἰζγ οὗ Γῖργα...... Ραυτμθηϊαβ 
αὖ ΔῺΥ Ταΐε 565 ὑπΠ6 ἔοστη 7 «μοδογῖνς [πὰ ὑΠ6 σαηϊτῖνε 
ΡΙυγΑ]]. 

406. Μἰψηιοίοσίοιηι σοημίητηη, 5.0. ἠλαίνω.Σ 1Ὃ "6 
τηδα. Τῆς δχργαββίοη ἠλαίνουσα, τυαπαεγίηρ, 156. Του πα 
ἴῃ Ῥαχπεηΐαβ. 

41. δίορλαπις οΓ Βυηξανιέϊινι, ». 412... Νοηιαιδιιδ, ἃ 
οἰΐγ οἵ ὅδ], 509-046 ἔτοπη Νειηδιιβιιβ, οπ6 οὗ ὑπεῈ 
Ηδευδο αδθ, ἃ5 Ραυ θπῖι5 5 {6115 π15. 

[48. Παιοῖια (αθοϊίζις ΜΠμίαημς Δ ρει οί οἡ. Ογέλο- 
σγαρῆψ, ὃ. 04. Βυΐ Ῥῃδαεάγα ἰπ δῆρσου δοουβεα 
ΗἰἸρροϊγἕιβ ἴο Πὶ5 ἔαῦ πεν οἵ μανίῃηρ τηδάθ δῃ αἰϊεμηρὺ 
ὍΡΟΙ ΠΕῚ νἱστῖαθ. Ηδ ουϊδεα ἢΠἰβ. 5οη, ἃπα {πε συ Υ58685 
γα ]Π]Π]εα ; ΠῈ νγὰβ ἴοσῃ ἴο ρίθοε. ὈΥ ἢΐϊβ οὐῃ 
ΠοΥβ65 ὑγυ ῃϊοἢ δα σὍΠπε τηδᾶ. ΤῊΪ5 15 πε ἀδββουιρίϊοη 
οἵ 6 νεμρεᾶποθ ἐμπαὺ ονεγΐοοκ Ὠΐτη δηα ἢΐβ βἰβίευ 
σίνεη ὈΥ [κιρὰβ ΑΠΙ] 15. Τῆς βαπηθα ἀθβουρίϊομ 15 
σίνεη (Ὁ) πῃ ἐς ἱταρεᾶν οδ]ϑᾶ Πείοη : Ῥαυιπϑηΐϊαβ 
γ ]αῖεβ Ὁ αἰ Ἔγεπί]ν.) 

ΤΑ Τμοχίοοη βου θϑα ὕο δύ. Οὐ}, Ῥαύγίροῃ οὗ ΑἸθχδπαγδ. 
3 Τὸ νγϑῆᾶσδγ, δηα 80, ἴο Ὀ6 νυϑπάθγϊηρ ἰπ τηϊηά. 
3. Μοίποϊῖτα ὑπουρῃξ ὑπαῦ {15 τηϊρσηῦ ῬΘυμ8 05 τϑῖϑυ. ἕο {Π6 

οὔμου. Ῥαγύμοπίαβ, οἵ Ῥῃοοδθδ. 
1. ΤῊ5 ὑγοΥΪκ 15 ἃ ἴογρογν ὃν Οὐδ 6]15 ΒΠοαϊρίηιιβ, Ῥγοΐθββου 

αὖῦῷ Εδγγαγα 1608--1512, 5ὸ ὑπαῦ νγὸ πρρᾶ ποῦ οοῃβίθυ Π6 
ΡῬοϊπηίβ γαϊβθα ὃν ὕΠ6 ᾳιοΐαὐϊοη. 
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ΤῊΒ ΑΙΕΧΑΝΌΒΙΑΝ ΕΒΟΤῚΟ 
ΕἈΚΑΟΜΕΝΤ 



ΤῊΗΒῚ ΑἸ ΧΑΝΌΕΙΑΝ ΒΝΟΥΝ, 
ΕἈΑΟΜΕΝΤ 

Ι 

ΤῊΙ5 νγὰ8 ἢγϑὺ ρα] 15Πη6α Ὀγ Βευπαγα Ρ. Ογεηξε]] 
ἴῃ ἃ νοϊαμηθ δηὐ 64 4 Αἰεκαπαάγίαη Ετοίς ΕΤαρηιθηί 
απὰ οὐμογ ατεοΐ αρψτγὶ, οἠϊοβίῳ Ριοϊίθηιαῖο, Οχίοτα, 
1896, ΔΠα Τηδῦύ ΠΟ τηοϑὺ σοηνεηϊθηΐνὶ,ν θῈ ἔοαπα ἰπ 
ὑΠ 6 τηἰβοθ]δηθοιβ ρῥίθοοβ δὖ {πΠ6 ἐπα οὗ ἔπε ἐουυ ἢ οαϊ- 
ἰΐοη οὗ Ο. Οταβὶιθ᾽ φαϊέο πον οἵ Ἡ γοάδϑ, ΤΌΠΟΥ, 
1905. ΤΠ τποβὺ ἱπηρογίδηΐ οὐδ ο 8] ἀυῦϊο] 65. προς ἢ 
γγεῦΘ ὕποβα οὗ Οὐΐο Οταυβίαβ (Ρλιοίορις δ0 (1896), 
Ρ. 358), ΟἹεῖο ἢ. νοὰ Υ ΠδπλονῖΖ- ΜοΘ]] Ἔπάουε (Ν᾽ αοἰ- 
γίοἠέοη υοη ογ Κῦπὶρί. (Οὐ δεοϊἰδολα ἀον ᾿δδοηδομα θη 
ξιε (δεηροη, 1896, Ρλὶὶ.- ἰδέ. Κίαδδο, Ρ. 2309), γε} 
(δυο ἀθ5 ὄξιαιο5 σγδοηιοδ, ἴχ. Ὁ. 1069), Β]455 (υ͵αλγῦ. 
Ζ, οἰα55. Ῥλιὶὶ. 1890, ». 147), ἀπά Α. Μαποϊπὶ (Πυϊδία 
ἀϊ δίογία Απίέϊοα, ἰϊ. 8. [Μεββίμα, 1ὅ {ππῸ, 1897], Ρ. 1). 

Π 

ΤΠηῈ ἰοχὺ ἰβ ἔουπα οὐ πε δ. κ οὗ ἃ οοῃίγδοὺ 
ἀαϊεά Β.6. 178 ; Ρδδθορυδρηϊοαὶ οοηβί θγαϊοηβ ἑουἱα 
ἴῦ ἴο θ6 τεραγα δα δ5 νυϊτζθη Ἰαΐου ἔπδῃ Π6 δπᾶ οὗ {Π6 
ΒΕΟΟΠΑῖ σΘηὐαΥ 8.0. 

[05 ἢγϑὺ εαϊΐον ἀ βου θεα [Ὁ ἃ5 “ἃ Κὶπα οὗ ἀδοϊαγηδίίοη 
ἰη οπαγδοῖθυ, ὑπ6 Ἰασηθηΐ οὗ βϑοηθ Αὐδάπθ ἔοΥ ΠΟΥ 
ΤΠαβευβ, νυϊτΐεη ἴῃ ΠΑ] ροείϊοαὶ, ΠΑ] τη ϑίουϊοαὶ 
ΡΙΌΒ6, ΓΘΙ ΔΙ ΚΑΡ]6. ἴον ἔπ6 βοιηθννῃδὺ ΠΑΥΒἢ 6] 1510}5 
Δα ἐγεααδηῦ αουπάθία. ε Πᾶνε βανεῦδ] ἜΧΔΥΏΡ]68 
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ἰπ Οτεαῖκ ᾿πτεγαΐατσαε οὗ {πθ παρακλαυσίθυρον, ΟΥ̓ 
ΤΠ ΙΔ ΠΟΏΟΙΥ βοεπδαθ οἵ ἃ ἰονεὺ αὖ [8 τηϊβύγοβϑ 5 
οἸοβεα ἄοοῦ : ἐῃϊβ 18 οἵ πε βαάγὴης Κἰπα υυἱτῃ {ῃς Ξε χ 85 
Γανεῖβεα, Β]8855 γτεραγαβα ἰδ 85 τῇ τα {{κὸ ἃ μελέτη 
ΟΥ̓ ΘΧΟΙΟΪβα ΟἹ Β01ὴ6 500} ὑπϑῖηθ ἃ5 τίνας ἂν εἴποι 
λόγους κόρη ἀπολειφθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐραστοῦ : θυ [ζ5 
γῈ8] ρδϑβϑίοῃ 8ἃπΠα νεῦῪ ροδίϊοδὶ ἔου τη 56 61} ἴο τηϑκα ἰὖ 
βοιηθι ίηρ εΐζεν {δὴ ἃ τῇ δἴουϊοα] Ἔχ εσοὶβα. 

Οτυβίαβ πα ν. ΥΠ]απηοννἰΖ- ΜοΑ]] ἐπα ουῦ Ὀοΐῃ τε- 
σατα 1 ἃ5. βοιηθίῃϊηρ τόσα ὑῃδη ροαύϊοδὶ ΡΙΌβ6 : ἃ5 
γεῦβ6, Ἰοοβεὶγ- οοπδίγιοϊεα Ὁ 15 ὑσιιθ, θαΐ 5}1}} νευῦβα. 
ΤῊΣ θεβὺ “ βοῆειηθ ᾿᾿ 15 ὑπαὺ υυυϊτίεη ουΐ αὖ Ἰεπσὶῃ ὈγῪ 
ἐῃς Ἰαύξεν οἵ {π8Ὲ6 ὕνο βοῆοϊαιβ ἴῃ ἢΐβ ἀυύίϊοὶα οἰξεα 
δῦονε : θυὺ 1 δὴ ποὺ ϑαϊϑῆθα παῖ, ὄθνθὴ ψ ἢ {ῃ6 
ν ΙΕ πο 65 ἴο νν ἢ Πα Οσοαβίομ αν σα] εοὺβ Ὁ ἀπ ψ ἢ 
ἔῃ τηϑύγοδὶ θαυ 5 το ἢ Δ]]ονν5, 6 πᾶς. Ὀεθ ἢ 
8016 ἴο ρύονε ἢΐβ ροϊπῦ. 1 5ῃοι]ὰ ργεΐεν ἴο σοῦρϑῖε 
ἰδ ψΠ ἢ {Π6 τηγτηΐϊηρ ριόοβα ἱπῖο σῇ ῖοῃ ἴῃς οταϊπατν 
πδγταϊίοι πὶ Αὐαῦΐϊο Πἰςογαΐαγα βοπγθιϊπηεβ αγῸΡ5 : ἀπά 
ἴο 5840 ὑμαῦ ἰἴῦ Πὰβ ἃ βίγτοηρ ροαδίϊοαὶ δηα τηδίσοα] ἢ 
ο]εσηθηΐ, γαῦποῦ ἔπδπ ὑπαὺ ἰ ἰ5 1561} νϑυύβ6. 

[Ὁ 15 τοῦτα ἔπδη ἀουθεα}] ψ Πού οΥ ἰ δὴ ΡῈ τε- 
ϑαγαβα 85 ἴῃ {πε αἰγθοῦ 11η6 οὗ ἀδβοεπὺ οἵ ἔπε ατεεκ 
Βοιηᾶποθ. [Ὁ 15 ροββίθ]α, μοννενεῦ, ἴο ἢπα τηϑην 
ῬΔγΆ11615. ἴο 115 Ἰαησιιασα δηα ϑβαπεϊπηθηΐθ ἴῃ ἐμὲ 
ἔγεααθηὶ γηθίουϊοαὶ Ἰονα-ρραα]5 ἔουαμα ἐπγουρπουῦυΐ 
ἐπε Νονε]βῖβ, ἀπα ἰΐ5 ἱπῆπεποθ οὐ ἐῃθ Βογηδηοα, 
που Ρ ἢ οΟἸ]αΐθυα] ἀπ βα βἰἀϊαγν, ἰ5 ποῦ πΘο]]ρΊ Ό]6. 
[05 οοπηρδγδίϊν εν εν ἀαΐα τὰκ ἰὉ οἵ δβρεοὶδὶ 
νας ἴο 8. 

-- Ὁ ΤἘ6 ἴοοῦ νγϊοῦ οὐοιγβ ὑμπγουρῃοιῦ 16 ὑΠ6 ἀοομηνίδο 
᾿ “οὗ 108 τ ναοί χεῤεῆρς ϑηἃ ἀδνθὶοριηθηΐβ. Τὴδ βθοοπᾶ 

γε μα] οὗ Π6 βθοοῃα ῬΆγαρυ 80} δῃὰ 0Π8 σγῃο]6 οἵ πμ6 ὑμὶγὰ δῖθ 
τειὐυύθῃ αἰτηοδῦ θη ΓΘ Υ [ἢ {15 ἸηΘα 5 Ό ΓΘ. 
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ΤΗΕ ΑΙΕΙΧΑΝΌΕΞΙΑΝ ΒΕΟΤῚΙΓ 
ΕΚΑΟΜΕΝΊΤ 

1.011. Ἔξ ἀμφοτέρων γέγον᾽ αἵρεσις" ἐζευ- 
γίσμεθα" τῆς φιλίας Κύπρις ἐστ᾽ ἀνάδοχος. 
ὀδύνη μ᾽ ἔχει ὅταν ἀναμνησθῶ ὥς με κατεφίλει 
ἐπιβούλως μέλλων με καταλιμπάνἶ εἰν, ἀκατα- 
στασίης εὑρετής" καὶ ὁ τὴν φιλίαν ἐκτικὼς 
ἔλαβέ μ᾽ ἔρως. οὐκ ἀπαναίναμαι αὐτὸν ἔχουσ᾽ 
ἐν τῇ διανοίᾳ. 
Ἄστρα φίλα καὶ ,“συνερῶσα πότνια νύξ μοι 

παράπεμψον ἐ ἔτι με νῦν πρὸς ὃν ἡ Κύπρις ἔγδοτον 
ἄγει μ[ε] καὶ ὁ πολὺς ἔρως παραλαβών' συνο- 
δηγὸν ἔχω τὸ πολὺ πῦρ τὸ ἐν τῇ ψυχῇ μου 
καιόμενον' ταῦτά μ ἀδικεῖ, ταῦτά μ᾽ ὀδυνᾷ. ὁ 
φρεναπάτης ὁ πρὸ τοῦ μέγα φρονῶν, καὶ ο τὴν 
Κύπριν οὐ φάμενος εἶναι τοῦ ἐρᾶν μοι" αἰτίαν, οὐκ 
ἤνεγκε λίαν τὴν τυχοῦσαν ἀδικίαν. 

Μέλλω μαίνεσθαι, ζῆλος γάρ μ᾽ ἔχει καὶ κατα- 
κάομαι καταλελειμμένη. αὐτὸ δὲ τοῦτό μοι τοὺς 
στεφάνους βάλε οἷς μεμονωμένη χρωτισθήσομαι. 
κύριε, μή μ᾽ ἀφῆς, ἀποκεκλει(κλει)μένην δέξαι μ᾿" 
εὐδοκῶ ζήλῳ δουλεύειν, ἐπιμανοῦσ᾽ ὁρᾶν. μέγαν 
ἔχει πόνον, ζηλοτυπεῖν γὰρ δεῖ, στέγειν, καρτερεῖν" 

1 76 5ῃου]α νυυϊίθ ἔκδοτον. 
5 ΠΤῊ]5. Ῥαββᾶσθ 15. ΘΧΟΓΘΠΊΘΙν ἀποργύδϊη πα αἰ α]0. ἘῸΡ 

μοι αἰτίαν Οὐ 6611 5 γ5 ὑμπαῦ μεταιτίαν 15 ΡΟΒΒΙΌ]6, δα Ἠπηΐύ 
ἢ δ5 βυρροβίθα ποιήτριαν. ΤῊΘ ζο] ον ηςΣ οὐκ τηἱρῦ ῬΟΞΒΙΌΪΥ 
Ὀ6 ἂν-, δπᾷ λίαν τήν τηϊριῦ 480 θῈ τϑδὰ 88 πάντων. 
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ΤῊΗΕ ΑΙ ΧΑΝΌΒΙΑΝ ΒΕΟΤῚΓΚ 
ΕἈΝΑΟΘΜΕΝΤ 

((ο]. 1) το Ὀοΐῃ οὗ 5 νὰβ πε οδβοῖςε: 
νὰ ψΕ͵Ὲ πηϊϊερα : Ογρυῖβ ἰ5 {Π6 βυγεῖν οἵ οὔγΐ ἰονε. 
ατεῦ ποϊάβ τὴς ἔαβῇ σπεὲπ 1 ΥἝΙηΘθῈ. ἤον ἢδ 
ὑγαϊτογοιβὶν Κἰββαα τη8, τηϑαηΐπρ' ἴο ἀδϑουὺ τὴδ 41} ὑπῈ 
γγΏ]6, {πε οομίτῖνε οἵ ἱποοηβίδμπου. [ἴονα, {π6 
Βα σηου οἵ {Ἰοπμἀβῃϊρ, ονούοδιηθ τη: 1 ἀο ποῖ 
ἄδην ἐμαὶ 1 πᾶνε ἢΐπὶ Ἔνοὺ νυ  Ππ τὴν 5018]. 

Υςε ἄθδῦ βἴδαυβ, δῃᾷ ἴμποιι, ἰααν πἰρῃΐ, ραυΐπευ οἵ τὴν 
Ιονθ, Ὀγπρ ἴη6 ἄνθη πον ἴο ἢίτη ἴο οι ΟὙΡΥ5 
δα 5 πὴ6 85 βίανε δηα {πὸ ρτγϑαῖ ἴονε ὑπαὺ μδ5 ἴβδίκεη 
ΠΟΙ Ροπ τη : ἴο ᾿ἰσῃϊξ τὴ8 οἱ Τὴν γῶν 1 δΒᾶνε {πε 
ϑσγοαῦ ἔγχε ὑπαὺ ὈῸΥΠ5 ἴπ ΤΥ 508]: [Πϊ5 15 τὴν Βυτῦ, 
{Π|8 ἰδ τὴν στε. Ηδε, τῆς ἀξοεῖνεν οὗ πδαυῖβ, ἢς 
ὑπαὺ ννὰβ δἰογει τη 50 ρου δηα οἰαἰτηβα ἐμαὶ ΟΥὐρυὶβ 
Πα πουρῃξ ἴἰο ἀο1 νυ οὐγ ἴονε, μαῖῃ Ὀγουρῃὶ 
ὍΡΟΝ τη6 (9)... {μϊ5. ψτοηρ ἐμπαὺ ἴα ἄοῃα τη6. 

Ι 50.411} βΌΓΟΙν οῸ τηδα, ἴῸΣ 6 ]οῦϑν Ρόββθϑ865 1Ώ6, 
Δα 1 8Π} 8]}] δῆτε ἰπ τὴν ἀεδβουϊεα βἴαϊθ. ΤΉγουν Τὴ6 
ἴῃ6 σαυ]απαᾶε---ἰΠ|β αὐ ἰδαθὺ [1 τηϊβὺ Πᾶνε--ου τὴ6 
ἰο ἰΐδ ἀπά πὰρ ἔπεπὶ οἷοβθ, βἰποα "Ἢ δ᾽ 4}1] δ]οπθ. 
Μν ἰονεὺ πᾶ ἰογτὰ, αἀτῖνε πη ποὺ ἔογξῃ, ἴακθ τηα 
ἴη, ἐπε τηδἱα Ἰοοκρα οιἷ: [ Πᾶνε σοοα ν1}} ἴο βεῦνε 
ὑπεα Ζϑδὶουβῖν, 41} πηδὰ ἴο 866. {ῃε86.3 Τὴν οδβα 
παῖ σγοαὺ ραΐη : ἔπος στιϑὲ θὲ Ἰθᾶΐουβ, ΚθΕῈρΡ 

1 Ἠρδδαϊηρ μεταιτίαν. Τὴ ζο]]ονγίηρ ὑγουὰβ ἃ απἰΐθ 
ἀποργίδίη : Οὐτιβῖτιβ ὉΠ] ΚΒ ἀνήνεγκε ΤΏΟΥΘ ῬΓΟΌΔΌΪΕ ὑπδη οὐκ 
ἤνεγκε, δια ἀοιθύβ λίαν : Β]8455 γϑδᾶβ ἤνεγκ᾽ ἐμήν. 

3 ΤῊ δἰδεγπδῦϊνα 18 ἴο ραῦ ἃ βορ δἴξου δουλεύειν, δηα {ἢ 6 
ἴο Γεϑα ἐπιμανεῖς ὁρᾶν ΟἸοΞοὶν σι [Π6 ξο] ]ονγὶπηρ νγογαϑβ. 
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ΤΗΕ ΑἸ ΧΑΝΌΒΙΑΝ ΒΒΟΤΙῚΟ ΕΒΑΟΜΕΝΤ 

ΦΙΝ ϑὴ ον 4 1 ΝΜ Μ ς Ἁ ἐὰν δ᾽ ἑνὲὴ προσκάθει! μόνον, ἄφρων ἔσει' ὁ γὰρ 
μονιὸς ἔρως μαίνεσθαι ποιεῖ. 

Γίνωσχ᾽ ὅτι θυμὸν ἀνίκητον ἔχω ὅταν ἔρις 
λάβῃ με' μαίνομ᾽ ὅταν ἀναμ[νη]σθῶ εἰ μονοκοι- 
τήσω, σὺ δὲ χρωτίξεσθ᾽ ἀποτρέχεις. νῦν ἀν- 
ορῤγισθῶμεν. εὐθὺ δεῖ καὶ διαλύεσθαι οὐχὶ διὰ 
τοῦτο φίλους ἔχομεν, οἱ κρινοῦσι τίς ἀδικεῖ; 

(Ο]. 2 15 νεῦνῪ ἔγαρυηθηΐαυυ. 

378 

νυν ον μὴ επιΐ 
ερω κυριε τον 
νυν μεν ουθεῖ 
πλυτὴης οἷ 
δυνησομαι: Ϊ δ 
κοιτασον ἢς εχΐ 
ἐκανως σοὺ ενΐ 
κυριε πως μα 
πρωτος με πειρῖ 
κυρι αν ατυχί[η ]ς ουΪ 10 
οπυασθωμεθα εμωνΐ. .]εδεί. . .. ἐπὶ 
τηδειως αἰσθεσθω μῖ. .7τανΐ 
εγω δε μέλλω ζξηλουν τωΐ 
δουλί. .. .] ταν διαφορου ἡ 
ανθρ[ ὡπου]ς ἀκριτως θαυμαζεις 1ὅ 
με  ἐΡΩ ευτα . Ἰφ[ο]ρη προσικου δω 
θαυμα, ον τὰν Ἰχριαν κατειδεν ο 
σχαϊν τον ἕξ ας τῳ τοιντᾳὴ ετυΐ 
ἡ: εκ  ΣΟΤΩΝ εἸνοσησα νηπία συ δε κυριε 
ἐπὲὲ ἢ Ἐπ να Ἰωμεν [ Ὶ 20 
δ λα ΧΙ νέο: ΝΣ ΡῈ πε]ρι ἐμηνΐ 

1) πγαβὺ ψΥῖϊῦθ προσκαθῇ. 

- 



ΤΗΕ ΑΓΕ ΧΑΝΌΒΙΑΝ ἘΒΟΤῚΟ ΕΒΑΟΜΕΝΤ 

ΤΠῖπ6 οὐ ΘΟΌΠ561, ἐπᾶαγε: ἰξ ποι ἤχ ἢν Πρδατὺ 
ΟΠ ΟΠ6 δἴοπε, ὕποιι πλιιϑὺ ἰοϑθ ὑΠγ 56 Π8685 ; ἃ ἰἴονε οὗ 
ΟΠ6, ἃπα οὔδ ΙΪοπθ, τ κεβ8 τηϑᾶ. 

Κηον ὑπαῦ 1 πᾶνε ἃ πϑᾶγῦ ὩΠΟΟΠα ΘΥ Ὁ] 6. ΠΘΗ 
Βαῖβ ἰακεβ πο] ἀροὴ 6. Μδα 8ηὶ}1]1 ψῇβῃ [1 ἐπῖπκ 
Παῦ Πεῖα 1 ᾿ἰῈ αἴοπθ, ψ ῃ]]Ὲ ποι ἀοβὶ ἢγ οἵ ἴο 
Βαυ]οῖσν. Βαΐ οομηε, εὐ τι5 οθᾶ86 ἔγογη {15 ἔΌΤῪ : γ68, 
να τησδὺ αυ]οΚὶν 6 ΓΘΟΟΠΟΙ]Θα ; γῆν 656 μᾶνε ψὰ 
ΘΟΙΏΙΠΟΙ ἔτ] ηἀ5, θυὖ ἴο πᾶσα νγηΟ 15 ἴῃ Π6 ψτοηρ ἢ 

(Οο]. 11. Τπα ννογὰβ ἃγὰ ἴοο ἔγαρτηθηΐαγυ ἴο τα Κα 
ΔῺΥ αἰϊξεμηρὺ αὖ ὑγϑηβ]δίϊοη ροβϑὶ Ὁ] 6. Οπ πε ψΠο]βῈ, 
ἰδ ΔρΡρδδὶβ 85 1 {π86 ὑϑοοποι]δίύϊοη Ὠἰηΐθα αὖ γεσα 
ἰακίηρ Ρἷδοθ. κοίτασον. ... ὀπυὰς θώμεθα ... “ Ἰοὲ 
5 Ραῦ {πε 568] οἡ ἰΐ ὈΥ ἃ ἔἜϑ ἢ ὑπίοη, ̓̓  8ηα 5ῃη6 ψ}1}} 
αραῖῃ Ὀ6 ἢϊ58 ἔα ὉΠ] 5]1ἀν6.) 

ι ΨΥ 1 ΘομβΙ ἀθγϑ]6 μθϑὶ ὑαϊίομι 1 ἤᾶνθ τοραγαθα ὑπ γῇ ]8 
οὗ ὑ818 ραβϑβδᾶρβ 88 δὴ δ ἄγεθβ Ὁ ὑῃθ οὶ γὶ ὕο μϑυβθιῆ, [πὸ ὑπὸ 
Ὠδχύ ῬΔΥΘΡΥΘΡὮ 586 ὑπ 8 ἴο 868 Ἰονεγ. 
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ΝΙΝΌΒ ΚΒΟΜΑΝΟΕ 



ΤΗΝ ΝΙΝΙΙ5 ΟΝ Ο 

ΤΗΝ ΕἸΒΒῚ ΕΒΑΟΜΕΝΤ 

ΤῊΣ ἤγϑῦ οο]υχηη 15 850 ἱποοιηρ οἷα ὑμαῦ 1Ὁ 15 ΠΟΘ ΒΒΘΙῪ 
ἴο ρῥυἹἱηὺ 1Ὁ ᾿ἰπ6 Ὀγ 1ἴπ6, 5Βῃονίηρ ὑΠ6 ΡΥΟθΔΌ]6 ΠΌΤΟΥ 
οὔ Ἰεύδψευβ αρϑεπῦ ἴῃ Ἔδοῇ οα86. Α ἀοὺ θεπμθαίῃ ἃ 
Ἰεϊδευ πχθδηβ ὑπαῦ πε τϑδαϊηρ οὗ 1 15 ἀποουίδίῃ. 

ἍΝ 

Στ ΦΈΡΕ, ΄. 7 πλουσς [. .] νον 

ταν ν τ υλίος λον ΎΝΣ Πή «ρεότε πἰν τ᾿ 

ἜΚ ΑΡΑΣΕΦΥ ΜΡ τ οὶ 1ο σφόδρα ἐρῶν 
ΠΡ εν ὐφλ τν Ἰόμενον [. . ..1] α 
αν ΤΟΣ 7 ὑπολαμβ] άν]ων ὅ 

ἐε τς ρα ἐπ ἢ κίνδυνον ἐν ᾧ 
τοῦ παρ τὰ ΡΠ ΨΑΔΕΣ Ἰν τῆς εὐχ[ῆ]ς ἀ- 

ΕΣ ΤῊ ὑπ Ὁ 7 ἐλπίδα {- ..7ἃ 
ας ἩΣΈΤΡΕ 7 πολὺ καὶ ηξνη 

ἘΣ ΥΝΑΦΩ ΟΝ ἘΝ ΝΡ ΝΣ Ἰξὲν αἰδὼς ἀ[π|]ε 10 

Ἱ πλ Ε Ὁ 
4 ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ κ Οὐ χ Ὀθΐουθ α. 9 ε3 σι. 

10 (ἢ γυναιξίν). Βαϊηῦ ὕγδοθβ οὗ ὑΠ8 [π]. 
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ΠΥ ΝΙΝ. ΝΟΜΑΝΟΙ 

Ι 

ΤῊΣ ΡΔΡΥΓῺῈΒ νγὰ5 ἢγϑῦ ρα ὈΠ15Πη6α Ὀγ {]νἸοἢ ΠΟ ΚΘη 
ἴη Πογηιος 28 (1895), ρ. 161. Ηξεὶρ ἴον γᾶβ 
εϑίδὈΠἸϑῃϊησ ὑπεῈ ἰαχὺ τᾶν θῈ6 ἴουπα ἴῃ ϑομαθαγί, 
Ραρ. αν. Βεγοί. 18 (ἃ ἴαϑβοίτη:]θ), ἃἀπα ἴῃ δγιϊο] 65. ὈῪ 
Επδα ΡΙςοο]ομαϊπὶ (Πεπαϊοομπέϊ αοἰία Πἰ. Ασοκαφηια αδὶ 
1ἡποοὶ Ν. ἴι. (1893), ρ». 518), Τοπο]]ο 1 εν] (υϊδέα αἱ 
οίοσία 28 (1895), Ρ. 1), διὰ Ὗἰγοίδιηο ὙἼ06111 
(ϑιμάὶ Παίδαηὶ ἀὲ ΕἸοἰορία. οἰαδδῖοα 2, ρ. 297). 
ΡῬΙοοο]ομαϊπὶ Π85 νυ απ οα ὑπα ᾿ἰτεγαγυ ναὶὰς οὗ {ΠῈ 
ἔγαστηθηΐ ἴῃ ὑπΠ6 Νουα Απίοίορία 40 (180), ρ. 490: 
Δα Ρδυμδρ5 με Ὀεβὺ βϑὐύϊγηδΐα οἵ 105 ροβιτοη 'ῃ {με 
Πἰβίονυ οἵ ατεεκ βοίίϊοη 15 ἴο θὲ ἔουπα ἴῃ ὑπῃ6 ψοῦκ οὗ 
Οἴταδυ 5 ῃ 5861] νοῦ ΕἸΘβομεηθεῦρ, ἐηθυοϊοξοίμηρερέ- 
δϑομιοθίε δ5 σγιοοἠίδοπεη Πορηιαπες ἔπι ΑΙ ἰἰογίμηι (4116, 
1918), Ρ. 14. 

Π 

ΤῊΣ ῬΔΡΥΥΙΒ ΘΟ 65 του Εἰσγρὺ---να ἀο ποῦ Κπονν 
ννἱἢ οαγίαϊπῦν τότ νγῃδὺ ραγὺ οἵ {πε οουπῖσυ. Οἡ 
π6 Ὀδοκ οὗ 1Ὁ ἂύα υυϊτῦθη βουὴ δοοουηΐβ οἵ ἴῃε γεξαῦ 
4.Ὁ. 10] : {Π6 νυἱτηρ οἵ ἴῃε Βοτηδησε ἴ5 οαγα ἴα] ἃ πα 
ΟΠ ρυρΡἢϊς, δηα αχραυὺβ πᾶνε οοηβιδγθα {πῇ ἰδ τηᾶν 
θὲ ἀαϊεα Ὀεΐνεεη 8... 100 ἃπα α.ἢ. ὅθ. [1 σομϑίϑὶβ 
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ΤΗΒΕ ΝΙΝΌΒ ΒΟΜΑΝΟΕ 

ΣΟ Ὲ αὐ ονυδ τευμειν ]ν θάρσος. ὁ δὲ 

ΔΊΣ ΤΑ Κ ΕΟ ΩΣ ἘΠΗ ]εεν ἐβούλ[ετΊἼο 

μα ύν ε ΦΝῚ τας χετ εἾις καὶ ταῦτα 

πέτα Ἐ Πα τνν μεν Ἰκησαν τῶν αἱ... 

ἜἈΤΥΡΟΗΣ ἐδ ἡ λον τΡο τ]ῶν γονέων ᾳἷ... 

τάρτξα μάν ν Ἐν ΘΕ Ἰω πλανήΪ σ]εσθαι 

κδο μος ὁ Ἄγη τς Πν 9, Ἰ χρόνους ἐν οἷς 

π ΠΑ τ ν ἘΝ 0 Ἰορον καὶ ἀπει 

ἘΔ ΕΧΟΓΟΣ ὁ Με τ ΦΩ͂Σ Ἰης φυλάξειν 

ΟΣ ΡΣ ΠΑ ΣΡ ΩΣ Ἰοκει" ἀποθα- 

ΣΡ Ἀμη τῆ]ς φυλακῆς] τῶν 

ἀν δυο Δὲ Ὁ ς. 7 γενήσεσθαι 

ποτ δοκεῖς απὸ πρ)]ὸς τ[ὴ]ν ἀναβο- 

λὴν τῶν γάμων] ἀλλὰ δέξ[ ε]σ- 

Ὁ ΥΦΤ ἀρόφέογίαι Ῥπλιε Ἰαμεν δουλῳ 

ἐφίει: ἀξ ὰ 1 λέγοντα κ[ αὶ 

ἘΠ ΕΕΣ, ΑΛ Ὲ ΔΑ ἐπ ΘΕ μεν οὐδὲ τὸ 

Ἐρβάβ ραν ὍΣ ον ΑἸ ΡΩΝ ]η ὑπέμειναν 

αν Στ 7 αὐτὸ βουλομε- 

ἜΡΙΣ Ὁ ἈΌΣ ἀρι- Ἰτὴν πεῖραν 

ἘΑΤν ἀΡῸΣ ἀν ΔΝ Ἰς ἀνένεγκεν 

18 Βαϊ ὑγϑορβ οἱ {86 ε. 
20 Βοίουβ οκει 8 α οὐ ἃ λ, ποὗ ἃ ὃ. 
25 Αγ ΟΥ̓ τ Ὀδΐουβ αμεν. 
27 ΤΠ Ἰἴπθ Βῃοι]α ροββὶ Ὁ]ν θ6 οπ θα τὶ ἃ [ν. 

1ὅ 

20 

28 
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ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 

οἵ ἔνο πποοηπεοίεα ἔταριηθηΐθ, ἀπ 1 Πᾶνα ρῥυϊηΐθα 
πες ἐεχίβ ἴῃ {Πς6 ογαάδι οἵ ὑπο ὶγ οὐ πα] ρα] οαὐϊοη ὈγῪ 
ππεκοα ἘΠΕ ἅτ ἰπ6 τοιηδΐηθ οὗ ἔνε 
ΘΟ] η5 οα ὑπ6 ἤγθὺ, πα ὑπγθθ οἢ ὑῃΠς βθοομα. [Ὁ 
ἰ8 αυϊΐα ἀουθὑα} τ μθῦμαν {πὶ ΟΥ̓ΘΥ 15. οογγϑοῦ : ἴῃ 
ἴπΠε6 ἢγθὺ (Α) πθῈὸ μεῖο, Νίπιβ, πα Π6 Πδιοὶπα 
(αππᾶηηθα), ἄἀδαρὶν ἱἰπ ἰἴονγα ψ ομ6 Ὁποῦίμεου, 
ἈΡΡΙΌΔΟΝ δ8οῃ {π6 οὐμαυβ τηοΐμον ἃπηα βαεὺ ἔουίῃ 
ὑπεῖν ἰονε, δϑκίησ ἴον ἃ βρεεαυν τηϑυτῖᾶρα; ἴῃ {πΠ6 
Βεοοπα (Β) πε γοιηρ' ΘΟῸΡ]6 566πὶ ἴο 6 ἰορεῦπου αὖ 
ὑπ6 θερσίπηίηρ, Ὀαΐ Αἰπηοϑὺ ἰτηπηθαϊαίε νυ ΝΙπι8Β. 15 
ἔουπα ᾿οδαϊηρ᾽ Δ δυτὴν οὗ 5 Αββϑυυίδηβ, ἢ αταακ 
δ ηα (ατίδη 4}1165, ἀσαϊηβδὺ [Π6 Αὐτηθηΐδη οηθηγ. [{ 
ὑΠ|5 15 ὑπ6 τἱρῃῦ ογάοὺ οἵ {πε ἔπαργηθηΐβ ὑποτα ἰβ 
οοιηραγαῦνεῖν {016 τηϊϑϑίησ : θὰ Ὁ 56 θυηβ ἴο Τη6 ΟΠ 
ὕπ6 Ψψ ΠΟΪΘ ταῦπου τοῦ ΡΙΌΡΑθΪῈ ὑπαὺ ὑπ6 οὐ θυ 
5Που]α θὲ γενεῦβεα, ἰἢ νυ ΒΙ ἢ οᾶβα 1Ὁ 15 τηοσα κοὶν ὑΠαΐ 
ποῖα ἰβ ἃ ἰαῦρα σὰρ ὑεΐννεθῃ ὑπθη}, ἀπά Βὶ τηδὺ ὈῈ 
ΠΘΔῚ ὑπ6 Ὀεοὶηηϊπρ οἵ {πΠ6 βἴουυ, ννἢ1]]6. Α ψ1}}] οουηα 
αἰτηοδῦ αὖ ἴΠ6 επά, 5ῃουθ ν Ὀείοτε ὑπαὶ ἤπα] ἂπὰ 
ΠΔΡΡΥῪ υπΐοη. Νίηιβ 15 ἀουθύ]685 ὑπ6 τηγτῃϊοδὶ 
ἔουπάον οὗ Νίπονθῃ, «πα 5 θεϊονεα τᾶν ρευθαρ5 ὈῈ 
1Π6 ἔδυηοιιβ ϑ'ϑυη γϑ 15, γν ΠΟ 15 Τα ργοϑθηΐεα 85 γΟῸΠΠΡῈΣ 
Δ Πα τηοΐα ἱπποσθηΐ ἔπη {πη6 Οὐθηΐαὶ απθεη οὗ 
τηγίμποίοσυ. Εδυὶν 85 ἴπΠ6 Βοιθᾶποα ἴ5, οοτηραυδα 
νἢ οὐὐ αχίδην αὐθαῖκ πόνο ]5, ἔΠ 6 6 ΔΥ6 ΓΘΘΘΙὈ]Δ ΠΟ 65 
ἢ ὑπο ἴῃ ἰδηστιαρα πα ἴῃ ὑΠ6 δἰ δπδίομβ, ἀπα τ 
ΤΥ 6 ταραγαθα 85 ἴθ πὸ αἰτοοῦ ᾿ἰπηε οἵ ἀδβοεπΐ οἵ 
πε 411. [ νοι]ᾶ ἴαϊκε ἴοο Ἰοπρ' ποτε ἴο αὐἰϊζειρὺ ἴο 
εϑιυϊμηαΐα 5 δχϑοῦ ρῖδοα. ἴῃ Οτεδοὶς βοζίοη ; {ῃε 
ΔΥσατηθηΐθ Ὑν1}} θῈ ἔοαπα ἴῃ {πὸ αὐίϊοθϑ πηθηςοπϑα 
Αθονθ. Μαοῆ οὗ {πΠ6 ρᾶρυ ιβ 15 580 ἔγαρυηθηΐανν ὑμαΐ 
ταϑιογαϊοη ἃπα ἐγδηβ᾽ ἴοι ἃγῈ ΠΙΡΉΪΥ οοπ]δβοίαγα!. 
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ΤΗΒ ΝΙΝΌΒ ΒΟΜΑΝΟΙ͂, 

οὔτε ὁ Νίνος οὔτ]ε ἡ παῖς ἐτόλ- 
μα, προείλο]ντο δὲ τοὺς 
συγγενεῖς, ἐθάρρουν γὰρ ἀμ- 
φότεροι πρὸς τὰς τηθίδας μᾶλ- 8ῦ 
λον ἢ πρὸς τὰς ἑαυτῶν μ]ητέρας. ὁ 
δὲ Νῖῆνος ἤδη π]ρὸς τὴν Δερ- 

, Ἁ «5 κα 2») 
κείαν διαλεγόμε 'νος' Ω μῆτερ, 

ΓΑΕ] εἶπεν, ὦ ̓ εὐορκήσας ἀφῖγμαι καὶ εἰς τὴν σὴν 
ὄψιν καὶ εἰς τὰς περιβολὰς τῆς ἐμοὶ τερπνοτάτης 
ἀνεψιᾶς" καὶ τοῦτο ἴστωσαν μὲν οἱ θεοὶ πρῶτον, 
ὥσπερ δὴ καὶ ἴσασιν' τεκμηριώσομαι δὲ κἀγὼ 
τάχα καὶ τῷ νῦν λόγῳ: διελθὼν γὰρ τοσαύτην 
γῆν καὶ τοσούτων δεσπόσας ἐθνῶν ἢ δορικτήτων 
ἢ πί αἸτρῴῳ κράτει θεραπευόντων με καὶ προσ- 
κυνοῦντων ἐδυνᾳᾷμην εἰς κόρον ἐκπλῆσαι πᾶσαν 
ἀπόλαυσιν: ἣν τε ἄν μοι τοῦτο ποιήσαντι δι᾽ 
3 Υ, »Ά ς » Ν 4 ““ Ν 3 Υ̓ ἐλάττονος ἴσως ἡ ἀνεψιὰ πόθου: νῦν δὲ ἀδιά- 
φθορος ἐληλυθὼς [ὑπὸ] τοῦ θεοῦ νικῶμαι καὶ ὑπὸ 
τῆς ἡλικίας" ἑπτακαιδέκατον. ἔτος ἄγω καθάπερ 
οἶσθας καὶ ἐνεκρίθην μὲν εἰς ἄνδρας ἤδη πρὸ 
ἐνιαυτοῦ. παῖς δὲ ἄχρι νῦν εἰμὶ νήπιος. καὶ εἰ 
μὲν οὐκ ἠσθανόμην ᾿Αφροδίτης, μακάριος ἂν ἣν 
τῆς στερρότητος. νῦν δὲ [τ]ῆς ὑ ὑμετέρας θυγατρὸς 
οὐκ [. Ἰισχρω “ ἀλλὰ ὑμῶν ἐθελησάντί ὧν αἰ]χ- 
μάλωτος ἄχρι τίνος ἑαλωκὼς ἀρνήσομαι; 

32. Α οοΥὐθούϊοη, ΡΘΡ Δ 05 τ, Ὀϑίουθ {πΠ6 ἢγϑὺ ε. 
57, ὃ8 Ἰονὶ : Νίνος δάκρυσι π]ρὸς τὴν Δερ[κείαν τραπό- 

μεῖνος. . ..... ΙΕ: μὲν οὖν Νίνος π]ρὸς τὴν Δερ[κείαν 
ἀφικόμε]νος. .. 

1 Βούνθθῃ ἐλάττονος δηα ἴσως δὴ ο, τη} αἱ ἕο γ᾽ ΟἸἸΒ81 0. ὉΥ 
ὕνγο ἀούβ ἃῦονϑβ 10. 

2 Οἠϊν ὕὉΠ6 ἴορ μα]ῇ οἵ {686 Ἰθύθθυβ γιηϑίηθ, ΤΉΘΙΡΘ. ΒΘΘΙῚΒ 
ὕο "6 πο ἔγϑοθ οὗ νυ ϊθϊπρ' αἴύοι 6 ὦ. Τὴ νγογα 15 Ῥγθϑ τη} Ὀ]Κ 
αἰσχρῶς. 
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ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ΕΒΑΟΜΕΝΤ 

(Α 1.) Νιίπαβ ἀπα ὑπὸ πηδΐάθη πνεῦτα Ὀοΐἢ δα Ά}}γ 
ΔΗΧίοΙ5. [Ὁ ἃπ ἱπηιηδαϊαϊε. τηϑυγίαρα. Νεῦμπευ οἵ 
πη ἀδγδα ἴο Ἀρριόδοι ὑπαῖν οὐνῃ το 6 18---- ΤΠ δηηθα 
Δα Ἰεγοεία, ἔννο οἰϑίευβ, {Π6 Του οΥ ΝΙΠιβ᾽ πη ΠΥ, 

1Π6 Ἰαΐζεν {Π6 τποΐμοὺ οὗ {πὸ οἹν]---θαὐ ργεξευγθα θά ο ἢ 
ἴο δάγεϑβ ὑπϑιβοῖνες ἴο ἐπα τηούμον οὗ {πε οἰπου: 
ἔου. δ ἢ ἔα] (1. 584) ποτα οοπἤάδοεποα τουναγαβ ὑπ αῖτ' ἀπ ὐ5 
ἔμᾶπ ἑονγασβ ὑπο οὐνη ραγαπΐβ. 80 ΝΙπιβ ΒΡΟΚΘ ἴο 
εγοαία : “ Μούμπεν,᾿᾿ (Α 11.) 5814 Πε, ““ψτῦἢ τὴν οδῃ 
Καρὲ ἔτὰθ ἀο [ οοπια ἰπΐο ἔπν ἰρῃΐ ἂπα ἴο {πε 
ΘΙ ὈγαΟ 6 οὗἩ τὴν πηοβὺ συνεεῦ οοιβίη. ΤΠ εὐ {πε σοαβ 
Κπονν ἢγβὺ οἵ 4}]--νοβ, ἔπεν ἀο Κπον ἰδ, ἀπ 1 ψ1}} 

ΡΙονα Ὁ ἴο γοῖ πον ἃ85 ἰ βρεὰϊκ. [Πᾶνε ἰγάνε]]βα 
ΟΥ̓́ΕΙ 50 Τϑην ἰδπαβ ἃπα Ὀδθη Ἰἰοτα ΟΕ 80 τϑην 
πδύϊοπβ, θοῦ ἢ ὑποβε βυθάποα ὈΥ τὴν οὐ 5ρ6 δ" ἃπα 
ἴΠο58 0, ἃ5 ἔπε γϑϑα]δ οὔ την ἔα ποτ᾿ 5 τηϊρ ΐ, βεῦνα ἀμ 
ΟΥΒΠΪΡ πιθ6, ὑπὰῦ 1 τηϊσηῦ αν ἰαςίθα οἵ δνεῖν 
επ]ογτηθηΐ ἴο βαἰϊεἰγν---ἂπα, πα 1 ἄοπε 50, Ρρευπᾶρ5 
ΤΩΥ͂ Ῥδββίοη [ῸΓ τὴν οοιδῖὶη ψου]α πᾶνε ΕΘ 1685 
νἱοΙ απὸ : θαΐ πον ἐπαὺ 1 ἢᾶνε οοιηθ θδ 6 Κ πποογγιρίοα 
1 ἅτὴ νψογβίβα Ὀγ ἔπε οροα οὗ ἰονε ἃπά Ὀγ τὴν ρὲ; 1 
ἄτη, ἃ5 ὕπο Κπονυνεβῦ, ἴῃ τὴν βενεηξεθμΐῃ ψϑὰν, ἀπ 
ΑἸγοδαν ἃ γϑᾶν ἃ9Ὸ Πᾶνε 1 θδεὴ δοοοιυηξεα α5. Πανίηρ' 
ΘΟΟΠ]6 ἴο Ιη8η᾽5 δϑίαϊθβ. ἴὔρ ἴο πον 1 πᾶνε θθθη 
πουρσῃξ Ὀαΐ 4 ὕοΥ, ἃ οἢ]]α : ἀπᾶ ἢ 1 πδὰ ἢδᾶ πὸ 
Ἐχρουίθποα οἵ {πε ρονεῖῦ οἵ Αρῃηγοάϊξε, 1 5ῃου]α Πᾶνα 
Ὀθθη ΠΔΡΡΥ ἷἰπ τὴν ἤἥτμη βἰγσεπρίῃ. Βυΐ πον ἐμαὶ 1 
Βᾶνα θθθπ ἰακαη ΡΥ βοποῖ---ἰἢν ἀδυρη τευ 5 ὈΥΙΒΟΠΘΥ, 
ἴπ ΠΟ 5Παγ 6] ννῖβα, θὰϊ Ἀρσυθθαθν ἴο ἐπε ἀεδβίγες 
Ὀοΐῃ οὔ {πεε πᾶ ἢεῖ, μον Ἰοηρ πηιιϑὺ 1 6 αν γα ία58] ἢ 
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ΤΗΕ ΝΙΝΌΒ ΒΟΜΑΝΟΙΕ 

“Καὶ ὅτι μὲν οἱ ταύτης τῆς ἡλικίας ἄνδρες ἱκανοὶ 
γαμεῖν, δῆλον" πόσοι γὰρ ἄχρι πεντεκαίδεκα] ἐφυ- 
λάχθησαν ἐτῶν ἀδιάφθοροι; νόμος δὲ βλάπτει με 
οὐ γεγραμμένος, ἄλλως δὲ ἔθει ̓ φλυάρῳ πλ[η ]ρού- 
μενος, ἐπειδὴ [Α 111. παρ᾽ ἡμῖν πεντεκαίδεκα ὡς 
ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐτῶν ,“γαμοῦνται παρθένοι" ὅτι 
δὲ ἡ φύσις τῶν τοιούτων συνόδων κάλλιστος 
ἐστι νόμος, τίς ἂν εὖ φρονῶν ἀντείποι; τετρα- 
καίδεκα ἐτῶν κυοφοροῦσιν γυναῖκες καί τινες 
ν[ὴ] Δία καὶ τίκτουσιν: ἡ δὲ σὴ θυγάτηρ οὐδὲ 
γαμήσεται; δύ᾽ ἔτη περιμείνωμεν, εἴποις ἄν; 
ἐκδεχώμεθα, μῆτερ, εἰ καὶ ἡ τύχη περιμενεῖ" 
θνητοῖς δ]ὲ ἀνὴρ θνητὴν ,ἡρμοσάμην παρθένον' 
καὶ οὐδὲ τοῖς κοινοῖς τούτοις ὑπεύ! θυ]νός εἰμι 
μόνον, νόσοις λέγω] καὶ τύχῃ πολλάκις καὶ τοὺς 
[ἐπ ̓ ὰ τῆς οἰκείας ἑστίας ἠρεμοῦντας ἀν] α)ερούσῃ: 
ἀλλὰ ναυτιλίαι μ᾽ ἐκδέχονται καὶ ἐκ πολέμων 
πόλεμοι καὶ οὐδὲ ἄτολμος ἐγὼ καὶ βοηθὸν ἀσφα- 
λείας δειλίαν προκαλυπτόμενος, ἀλλ᾽ οἷον [οἸῖσθας, 
ἵνα μὴ φορτικὸς ὦ λ[έ]γων' σπ εἰυνσάτω δὴ ἡ 
βασιλεία, σπευσάτω ἡ ἐπιθυμία, σπευσάτω τὸ 
ἀστάθμητον καὶ ἀτέκμαρτον τῶν ἐκδ᾿ εἰχομένων 
με χρόνων, προλαβ] τω τι καὶ φθήτω καὶ τὸ 
μονογενὲϊ ς] ἡμῶν ἀμφοτέρων, ἵνα κἂν ἄλλως ἡ 
τύχη κακὶ ὁν] τι βουλεύηται περὶ ἡμῶν, κατα- 
λείπωμεν ὑμῖν ἐνέχυρα. ἀναιδῆ" τάχα με ἐρεῖς 
περὶ τού[τ]ων διαλεγόμενον" ἐγὼ δὲ ἀναιδὴς ἂν 
ἤμην λάθρᾳ [Α 1Υ.]} πειρῶν καὶ κλεπτομένην 
ἀπόλαυσιν ἁρπάζων καὶ νυκτὶ καὶ μέθῃ καὶ 
θερ[ἄ]ποντε καὶ τιθηνῷ κοινούμενος τὸ πάθος" 

1 ὙΜΠΟΚΘ. ΠΒδᾶ ΟΥΡΊΠΔΙν το ἀλλὰ δή, Ὀαὺ ΚΑ 1061}5 
ἀναιδῇ 15 ΟἸΘΑΥῚΥ ἴδ. ΞΙ ΡΘΙΊΟΥ, 
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ΤΗΕΒ ΕἸΒΒΤῚ ΕΒΑΟΜΕΝΤ 

“Ταῦ ἤδη οὗ {Π15 ἂσα οἵ τηΐηθ 816 Τρ [ὉΓ τηδΥ- 
ΥἹαΡΘ, 18 Οἰθαῦ ΘΠΟῸΡἢ : ΠΟ την Πᾶνε Καρὺ ὑπειη- 
56 |ν 658 ἀπϑροϊίεα ππ|}} {πεῖν θα γεὰν ἢ Βαΐ [τὴ 
ἱπ]υγαα ὈΥ ἃ ἰᾶανν, ποῦ ἃ νυιζίθη ἰανν, θα ὖ ὁπ 6 βαποῦῆδα 
Ὀγ ἔοο 5 οτβίομ, ὑπαὺ [Α 1Π1.] διηοηρ ΟἿ ΡΘΟρΙΘῈ 
ΥἹΓΡῚ 5 ΘΠ ΘΥΔΠΪΥ ΤΉΔΙΥῪ αὖ ἤξζεεη γψεὰϊθ. Υεὺ ψν δῦ 
58Π 6 τη ΘΟ] ἄδην ὑπαὺ παΐαγα ἰ5 ὑπΠ6 αϑὺ ἰᾶνν [ῸΣ 
ὉΠΙΟΠΒ 500 ἢ ἃ5 [Πϊἰ5Ὁ ὕγν, ννουηδῃ οἵ ἔουγίθθη γε δ 8 
δ Π ΘΟποσῖνο, ἃπα ϑοιηδ, 1 νον, νὴ ὈθδῚ οἢ]]ΥΈ ἢ 
αὖ ὑπαῦ ἀρεὲ. Τῆρδῃ ἰ5 ποὺ ὑῃν ἀδιρῆϊεν ἴο θὲ νεᾶ "Ὁ 
“1 οὔ ὺ8 νναϊῦ [ῸΣ ὕνγο γϑᾶῦβ, γοὰ Ψ1] βὰν : ἰδ ἃ5 ΡῈ 
Ραϊεπῖ, τοῦ οι, θαῦ νψν}}} Εαΐε νναῖϊῦ 1 ἅτ ἃ τηοσίδ] 
Ἰη8π ἃπα ᾿εϊγοϊμεα ἴο ἃ πηοῦΐαὶ τηδία : ὅπη 1 81) 
Βα ]θοῦ ποῦ τηθγοὶν ἴο ὑΠ6 οοπηηοπ ἔουζαπ65. οὗ ἃ]] 
1η6η---αἴβθαβθβ, ἰ τηθϑῃ, δῃα ἐπαὺ ἔαΐε ψ ῃΐϊοῃ οὔἴεῃ 
ΟΔΥΤΙ65 οἱ ῃΠοβεὲ ψΠοῸ βἴᾶν αυϊθῦν αὖ πος Ὀγ ὑπεῖτν 
οι ἤν 6- 51465 ; αὺ 5εα- νογᾶρεὲθ ἃ16 νναϊδηρ [ῸΥ Τη6, 
Ὁ ΠΕ νγᾶῦ8 ΔΥΓΟΥ ννᾶγ8, ΔΠα 1 ἀτ ποῦ ἔπῸ οὔθ ἴο 5π8ν 
ΔΗΥ͂ ἰδοῖς οὗ ἀατίπρ' 8ηα ἴο δ ρ]οΥ οοναγαΐϊος ἴο δῇογα 
τη6 βαΐείγν, θαΐ 1 ἅτὴ ννῃδαὺ νγοῖ πον 1 δῖ, ἴο ἀνοίᾳ 
να] ραν Ὀοαβιϊπο. [οὐ της δου [Πὰΐ 1 δὰ ἃ Κίηρ',, ΙὴΥ 
βίγτοηρ᾽ ἀθϑίγθ, ὑπΠ6 ἀπβίϑὉ]6 πα ᾿Ἰποϑ] οι] }}]6 αΐαγε 
ὑπαὺ ἀνγαὶϊΐ τηθ, ᾿εὺ 411 ἔπ8686 μαβίΐεπ οὐσ πηΐοπ, ἰοδὐ 
ὑπΠ6 ἔδοῦ ὑπαῦ να ἃ βδοῇ οὗ τι5 οπ]ν οἢ]Πάγθη ΡῈ 
ΡΙον θα ἔογ ἀπα δηίοϊραϊθα, 50 ὑπαὺ 1 Εαΐε ψ1}]}ς 
5 Δηγΐπρ᾽ ΔΙηΪ85, γα τᾶν αὖ ᾿εαϑὺ ἰδᾶνε γοι 501ὴηῈ 
ΡΙεάσε οὗ ουν αἰδοίου. Ῥευπαρθ γον νν1}}] 641} τὴ8 
ΒΠΔΙΉ61655 [Ὁ βρεακίηρ' ἴο γοὰ οὗ ὑπῖ5 : θὰ 1 5Που]ά 
ἰπἀθ θα μᾶνα θβθὴ 5Πδυηη6]685 1Γ 1 πα ρυῖνην (Α 1Ν.) 
ΔΡΡυοδομθα πε τηδίαθη, ὑγγίηρ ἴο ϑηδίοῃ ἃ βεογεῖ 
Εη]ογιηθηΐ, ἃ Πα 58 015 ἔν "Πρ ΟἿ ΘΟΙΏΤΠΟΠ Ρᾶϑϑίοη Ὀγ {6 
ἰη ο τη ἴδ γ165 οὐ Πρ ΟΥὉ ΨΊΠ6, ΟΥ βευνδηΐϑβ, ΟΥ̓́Τ ΟΥΒ 1: 

ΤΑ τηδ]6 ΠΌΪΒ6 ΟΥ ζοβύθυ- ξαῦμοσ, ΠΠ|κ6 τροφεύς ἴῃ ῬΑΥΠΘΠΪ 5 
ν]. 4. 
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ΤΗΝ ΝΙΝΌΒ ΒΟΜΑΝΟΕΙ͂, 

ο[ ὑ]κ ἀναιδὴς δὲ μητρὶ περὶ γάμων θυγατρὸς 
εὐκταίων διαλεγόμενος καὶ ἀπαιτῶν ἃ ἔδωκας καὶ 
δεόμενος τὰς κοινὰς τῆς [ο]ἰκίας καὶ τῆς βασι- 
λείας ἁπάσης εὐχὰς μὴ εἰς τοῦτον ἀναβάλλεσθαι 
τὸν καιρόν. 
Ταῦτα πρὸς βουλομένην ἔλεγε τὴν Δερκείαν 

καὶ τάχ[α] ἐβιάσατο τοὺς περὶ τούτων ποιή- 
σασθαι λόγους" ἀκκισαμένη. δ᾽ οὖν βραχέα συνη- 
γορήσεϊ ε]ν. ὑπισχνεῖτο. τῇ κόρῃ δ᾽ ἐν ὁμοίοις 
πάθεσιν οὐχ ὁμοία παρρησία των λόγων ἣν πρὸς 
τὴν Θάμβην. ἡ γὰρ παρθένος ἐντὸς τ]ῆς γυναι- 
κωνίτιδ! ος, ζῶσα οἹὐκ εὐπρεπεῖς ἐποίει τοὺς 
λό]γους αὑτῆς" αἰτί ουμένη δ]ὲ καιρὸν ἐδάκρυσ[ε 
καὶ ἐβο]ύλετό τι λέγειν, [ἐν τῷ δ᾽ ἄρξασθαι 
ττενεύίτῳ [τάχα δὲ μ]έλλησιν αὐτόμ[ατἼ]ον 
[σημ]ήνασα λόγου τὰ χείλη μὲν ἂν διῇρε καὶ 
ἀνέβλεψεν ὥϊσπερ τῇ. λέξουσα. ἐφθέγγετο ὃ[ὲ 
τελε]ΐως οὐδέν: κατερρήγνυ[το δὲ] αὐτῆς δάκρυα, 
καὶ ἠρυ[ θαίνο ἸΙντο μὲν αἱ παρειαὶ πρὸϊς τὴν] α[ἰ]δῶ 
τῶν λόγων" ἐξ ὑπογύου] δὲ πάλιν ἀρχομένη ]ς 
[βούλε]σθαι 1 λέγειν ὠχραίνοϊντο, καὶ] 
[4 Υ.]2 τὸ δέος μεταξὺ [ἢν φόβου 

καὶ ἐπιθυμίας, καὶ ἰ ὀκνούσης μὲν 
αἰδοῦς, θρασυνομέΪνου δὲ καὶ 
τοῦ πάθους, ἀποδε ούσης δὲ 
τῆς γνώμης, ἐκύϊ μαινε σφόδρ α τ 
καὶ με[ τὰ π]ολλοῦ κ[ λόνου: ἡ δὲ Θάμ- 

βη τὰ [δάκρ]να ταῖς χ[ερσὶν ἀπο]μάττο[ υσα 

1 ῬΙΘΟΘΟ]οΙΉΙΗΙ βυιρσοδβῦβ πειρᾶσθαι. 
5. ΤῊ ἢγϑῦ ὶχ Π1π65 οἵ 015 δοϊ πῃ ἃ 6 ΘΥῪ Ἰποομρ]οίθ. 1 

παν ρυϊηὐθα ἴμ ὑπ ὑθχὺ ΠΙ6]5᾽ τοϑέογαύίοι (ἀποίθα Ὀγ ΡῬΊοοο- 
Ἰοιηϊη1), Ὀπῦ 10 παδὺ θ6 γϑραγαρθα 85 ἔα ἔγομιῃ οθυΐαϊη. [μδνὶ 
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ΤΗΞΕ ΕἸΚΒῚ ΕΒΑΛΟΜΕΝΤ 

θαῦ ὑπετα ἴα ποϊῃϊηρ 5Βδη [Ἢ] ἴῃ τὴθ βρθακίηρ ἴο 
ὑπ 6 6, ἃ τηοῦμου, αθουὺ ὑῃν ἀδιρη θυ 5. τηδυγαρα ὑΠᾶΐ 
ἢὰ5 θεθη 50 ἰοῃρ {πες ορ]εοὺ οἵ ὑῃγν νοννβ, 8πα δβδκίηρ 
ἴου ναὶ ἔποι Παϑὺ ῥγουηϊβθα, ἃπα θαβεθοῃίηρ {παΐ 
ὑΠ6 Ρῥγᾶγειβ Ροΐῃ οὗ ον Ποιβα δῃᾶ οἵ ῃ6 ψνῇῃο]α 
Κιηρσάοχηῃ τᾶν ποὺ ἰΔοκ {Ὡ]Π] μηδ θεγοπα ὑπΠ6 ργθϑθηῦ 
ἔϊππ6.." 

50 ἀϊα Πα 5ρεὰϊκ ἴο ὑπ6 ψ]Π]Πηρ' 1) εγοαῖα, ἃ πα δ 51}}Υ 
οοΙΡΟΙ]οα Παὺ ἴο οομηθ ἴο ὑθυτηβ οα. {Π6 τηδύξζευ : πὰ 
ἤδη 5Π6 Πδα [ῸΥ ἃ ψ 116 ἀἸββειι 166, 5η6 Ργοτηϊβεα 
ἴο δοὺ ἂἃ5 ἷ5 δάνοοαῖθ. Μδαην 16. Αἰ Πποὰρὴ {πΠῸ 
τη Δ 1416 1)5 ρΡϑϑϑίοη νὰ δα Ὲ8}}Υ σγθαῦῖ, γεῦ ΠΕδῚ 5Ρρ6Έθοῇ 
νὴ ΤὨδτθε νὰ ποὺ δαῦλ}]ν τεδαγν ἃπα ἔτεα ; 5Π6 
Πδα νεῖ ᾿ἰνεα νἱϊη ὉΠ 6 νου θ᾿ 5 ἃραγτηθηΐἶβ, δπα 
οου]α ποῦ 8580 ψγ6}}] βρεᾶὶς ἔθου ἤθυβ6] " ἴῃ ἃ ἴαϊν βῆδν οἵ 
γγογθ: 5Π6 δϑκοὰ ἴοἡ ἂῃ δπαίεποο---σερῦ, πὰ 
ἀεϑίνεα ἴο βρεᾶῖκ, θυῦ οδθαβθὰ ἃ5 500ῃ 8ἃ85 5η6 ἢδὰ 
θεσιη. ἈΔΔβ βοὺῃ ἃβ5 58Π6 δα 5ῆθνῃ ὑπμπαῦ 5Πη6 νγᾶϑ 
ἀεϑίγουβ οἵ ρ]εδαάϊηρσ, 5η6. νοῦ] ορεη Ποὺ 1ἰρ5 δπὰ 
Ἰοοῖς ὉΡ 85 1 «ρουῦ ἴο 5ρβθαῖκ, "αῦ οου]α ἤπα}]}ν αὐξου 
ποίῃίηρ : 5η6 πΠεανϑα σἱῦ ὈΤΌΚΘΙ 5005, Π6Ὶ σΠ 66 κ5 
τε εηδα ἴῃ 5ῆδιηθ αὖ νγῆδὺ 516 τημϑὺ βὰν, ἃπα ὑῃ θη 
ἃ5 5η6 ὑπ|εα ἴο ᾿πρτόονβα ἃ Ὀερὶπηϊηρ, στὸν Ρ8]6 
ἀσαῖη : ἃπα (Α ΔΝ.) πεῖ ἔβαν νγὰβ βοιηδίῃϊηρ' εὔννθεη 
ΔΙαυτα ἃ πα ἀ6ϑῖγα Πα βϑἤῃδιηδ 85 5Π6 βῆσδηϊς τοι πὲ 
ἀνόννα] ; πα ἔπθη, ἃ5 Π6Ὶ αἰεούϊομβ σοὺ ὑΠ6 πηδβῦευυ 
οἵ Ποὺ ἃπα Πα ρυσροβα ἔδ]θα, 58η6 Καρὺ ϑυνυὶηρ 
ν ἢ ᾿ηνγαγα αἰδῦασ απο Ὀαύνθεπ ΠΘῚ ναυγίηρ 6Π10- 
ἰἰοη5Β. Βυῦ ΤΠπάρθε νὶρεα ἀνᾶὺ ΠΕΡ ἴθαῦβ ψ ἢ 

ῬΙΟΡΟΒΘΒ5 ἃ 5110. 01 ν αἸἤδυθηῦ δυυδηρθη)θηῦ : διά ἴον καί αὖ ὑΠ6 
6ηα οὗ ΑἸ. ψἸὺ ἃ οοΙοη ἔοι δέος (Α Ὗ.., 1. 1) : {Π6ῃ μεταξὺ 
[γὰρ ἦν ὁμοῦ] καὶ ἐπιθυμίας καὶ [παρθενία5] αἰδοῦς, θρασυνομέΪνου 
μὲν οὖν]τοῦ.... 
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π͵ροσέτ[αττε θαρ]ρεῖν κα[ὶ ὅ]τι βούλοιτο δια- 
λέγεσθαι: ὡς δὲ οὐδὲν [ἤνυσεν], ἀλλὰ ὁμοίοις ἡ 
παρθέϊνος κατείχετο κακοῖς, ““Απαν[τος τοῦτό] 
μοι λόγου κάλλιον," ἧ: [Θάμβη] διαλέγεται, “μή 
τι μέϊ μψῃ τὸν] ἐμὸν υ[]όν' οὐδὲν μὲϊν γὰρ] 
τετόλμηκεν οὐδὲ θίρασυς ἡ μῖν ἀπὸ τῶν κατορθῳ- 
[ματων] καὶ τροπαίων ἐπανελθὼν] οἷα πο͵λε- 
μιστὴς πεπί αρῴνη κεν ἢ εἰς σέ: τάχα δὲ κ[οὐδὲ 
τὰς 1" ὠπὰς τοιούτου γενομ[ένου εἶδες]. βραδὺς 
ὁ νόμος τοῖς “μακαρίοις γάμων ; σπεύδει δ[ ἡ 
γαμεῖν] " ὁ ἐμὸς υἱός" οὐδὲ διὰ τ[οῦτο!] κλαίεις 
βιασθῆναί σε ὃ[εῖν); ἅμα μιδιῶσα  περιέ- 
βαίλλεν] αὐτὴν καὶ ἠσπάζετο: [διὰ δέος. δὲ] 
φθέγξασθαι μέν τι οὐ δὲ τό]τε ἐτόλμησεν ἡ κόρη, 
[παλ]λομένην δὲ τὴν καρδί[αν τοῖς] στέρνοις 
αὐτῆς προσθεῖσα] καὶ λιπαρέστερον κατα- 
[φιλοῦ]φα τοῖς τε πρότερον δάκ[ρυσι κ]αὶ τῇ τότε 
χαρᾷ μόνοϊν οὐχ)]ὶ καὶ λάλος ἔδοξεν εἰ {]να[ε ὧν] 
ἐβούλετο. συνῆλθον οὖν αἱ ἀ]δελφαὶ καὶ προτέρα 
μὲν [ἡ Δερκ]ἷεία, “ ἹΠερὶ σπουδαίων," ἔφ[η ... 

1 50. 1615. ὙΥΠοΚΘη δα ρῬγοροβθϑᾶ πεπίείραϊκεν. 
2. ΨΊ0611; τάχα δὲ κ[οὺκ ἄν ἐσι]ώπας τοιούτου γενοϊ μένου. 

ἀλλὰ] βραδύς. ... 
8. Τινὶ ὑμίη]ς5 ὑμαὺ ΠΥ ἰ5 Πδγα]ν ΤΟΟΠὶ ἴοΥ γαμεῖν ἴῃ ὑΠ6 

ῬΦΡυΎτΒ, δπα ὑπδὺ Π6 56η856 ἄοϑθβ ποῦ γϑααῖτθ 10. 
3. 0. υυϊύθη ἴον μειδιῶσα. 
δ ΨΊ06111 ; [διὰ χάραν δέ] οὐ [χαρᾷ δέ]. 



ΤΗΝ ΕἸΒΒΤ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤ 

ΠΟΙ Βαπᾶς δῃὰ δᾶβθ Πεὺ ὈΟΪαΪν βρεὰῖκ ουὐδ ν αῖ- 
ΕΥΕΥ 5|6 ψὶϑῃθα ἴο βᾶὰυ. Βιυὺ ψγῇδβπῃ 516 οου]ἱά ποῖ 
βΒιοςοεεά, ἀπ {πε πηϑίάθη τγᾶ5 5301] Πα Ῥᾷοκ Ὀγν 

ΠΟΙ βουϊον, “Τῇ ϊ5,᾿ οὐἱοα ΤΠάῖηρο, 1 κα Ρεὐζου 
πῃ ἃπν σγοσάβ ποι οουάβὺ αὐΐευ. ΒΙδιηθ ποῦ ΤΥ 
500 δὖ 411}: ἢ Πᾶβ τηϑάάθβ πὸ ονεῖ- 9] δάνδηςθ, πα 
ἢς Πᾶβ ποῦ οοῖὴθ 89 Κ ἔτοπι ἢὶβ βσοθβϑεβ 8η6 ἢὶς 
νἱοΐουίεϑ {κὸ ἃ ΦΥΤΟΥ͂ υΥ ἢ ΔΗΥ͂ τα ἃπα ἰπβο]εηΐ 
ἱπξεηὐίοη ἀρσαϊπϑὺ ὑπεε: 1 ἐγαβὺ ὑπαῦ ποι Παθὶ ποῦ 
566 ἢ Δ ΠΥ 5000} ἰπἰθηΐίοη ἰπ ἢΐβ εγεβ. [5 ἴῃς ἰὰν 
αθουῦ ὑπ {ἰπη6 οὗ τηδυγίαρα ἴοο ἴϑγαν ἔῸΣ 5060 ἢ ἃ ΠΆΡΡΥ 
ΡαϊΓῦ ΤΓΌΪΥ ΤῊΥ 505 ἰ5 ἴῃ ἃ}}] Παβίε ἴο νψεᾶ: ΠΟΥ͂ 
προαδααϑὺ ἔποι ὑγεαρ ἔου {Π18 ὑπὰῦ ἃπν ὙὙ1}} ὑγγ ἴο ἔοτος 
{πες δ 41} : δπα αὖ {πὸ βάτὴηβ {ΐπηθ νυ ἢ ἃ 5}}116 586 
εἰ γδοοα πα Κιββεα μεν. Υεῖ ποὺ ὄἜνεη ἔπεη οου]α 
{Πε6 τηδίάθπ νϑηΐασα ἴο βρεᾶκ, 80 σγοαὺ νγὰβ ΠΕῚ ἔδαν 
(ον, ἢδὺ ]ου), Ὀυὺ 5η6 γεϑίεα μεν θεδεϊπσ πθαγῦ ἀραϊπϑὺ 
οὐ οὐ αι θΌβομι, πα Κἰββίηρ ΠΕ τηοτα οἰοβεὶν 51} 
ΒΕαιη θα δἰπηοϑδῦ ταϑαν ἴο βρθὰκ ἴγεενυν οἵ πεῖ ἀθϑίγεβ 
ὑΒΠγοα Ἢ ΠΟΥ ἔΟΥΤηΘΥ ἔθαυβ 8 Πα ΠΕῚ ῥγεβεηΐ Ἰογυ. ΤΠῈ 
ὕννγο σἰβίθευβ ὑἐμαυθίογαε τηϑὺ τορεῖπευ, ἀπα [)εγοεία 
ΒΡΟΚΕ ἢγβι. “.κ5 ἴο ἔπε δοιαὶ! (πηαυγίασε 9), ϑαἱά 
τσ, 



ΤΗΕ ΝΙΝΌΒ ΒΟΜΑΝΟΕ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῺῸ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤῚ 

ΒΙ 

 Α τΣ 71οὐ γὰρ ἀπελείφθη 
ΓΤ ττν τ]ῆς μητρὸς ἐν το- 

. ἀλλ᾽ ἠκο]χλούθησεν ἀκα- 
τάσχετος] καὶ περιερρηγμέ- 
νος καὶ οὐδ]αμῶς ἱεροπρεπὴς Ἂν 

» 7 Χ . ἔκλαι]ε δακρύων καὶ κο- 
ἐππρηκ τ κι δι, ἐκ τοῦ σχήματος 
δὰ ϑξω ἤτα Ἰειρχθεὶς ἅτε με- 

Ρ] 7 ᾿ 3 

ἐστον ἀνα]πηδήσασαν δὲ αὐ- 
ἈῸΣ ἤοωΣ, , : ᾿ , , τὴν ἐκ κλίνης καὶ βουλομεέ- 10 

Ὁ ΝΕ αν ταῦτα πιέσας 
- ἈΝ ς 7 

τ Σ τς ταῖς χ]ερσὶν ὁ Νίνος 
ἔλεγε" ““Οστιῆς εἰπών σοι με 
ΕΣ ἮΝ ΤῊΝ πο μὰν Ἴθενων ἔστω καὶ 

“- Ν "ἡ 

τας πλο ὁ τ]ῆς μητρὸς καὶ ἡ 1ὅ 

τσ πῶς Ἐπεύ θαι 7 οὕτως ἀγομε- 
ΤΕΥ ταν κ]αὶ τάχα που κἀγὼ 

1 ῬρΥμδρ5 δ ἱπύογνιθυν Ὀθύνθθη Νίπαβ ἃηα ὑπ μηδ] 6ῃ. 

ἨδΦ 8.51.5 ἴον: ἃ τρί δοοοιηρ} !βημηθηῦ οἵ ἷ5 ἀθβῖνθβ, ἃπα ὑγῃ θη 

566 ἤπτηρ5. ἋΡ ἔτομη ὑπ ΘΟ ἢ Οἢ ὙΠ ΪΟΝ 516 18 βἰυϊπηρ ἃπᾶ 

του Ἰθᾶνο πἷπι, μ6 Γϑϑύγϑιηβ Π6, Ῥοϊηὐίπρ οαὖ ὑπαῦ ἢ6 μιὰ 

μῸ ἀἰββίρηβ ἴθ ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΘ ΠΕΡ νἱσύπθ, Ῥαῦὺ ΟἿ ἀθβίγοθ 8 

Βοποιγ 18. τηϑυτϊᾶρθ. ΤΠ γοῦὴρ ΘΟΌΡΪ6 βρθηᾶ 811 {ποὶν 
ἄδν5 ὑορθύμου. 

ἃ ΤῊΘ βουϊθθ βϑθϑίηὴβ ἤο πᾶν ἀϊνί ἀθα ἃρ ὑπ ψογᾶβ,. ..Ἅ 

εἰρχθεῖσα τεμε. ΤΠδ αὐὐθηιρύβ νμΐοῖν παν θ6 θη τηϑαθ ὕο ΘΟ1}- 
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ΤΗΕ ΒΕΟΘΝῺῸ ΕΒΑΟΜΕΝΤ 

πτ---.-:. 15 οὐ δὴ βούλομαι 
“-“ ΕΝ “ 

πο ----... Ἰων μᾶλλον ἢ πρό- 
,ὔὕ 50») 3 

ψέμον΄. .... Ἰνεύεσθαι: οὐδ᾽ αὐ- 20 
πον τς; ]σαμί. .] ὑπονοη- 
πττ--.. Ἰστις ἔστω" του 
. Υἶν ΟΝ 1 ὀμοσθέντα το 
πν----ς΄. Ἰκου πεπιστευ- 

νος. οἱ] δὲ πανήμε- 25 
ροι συνῆσαν] ἀλλήλοις ὅσα μὴ 
ὑπο τῶν στρατιωτ])ικῶν ἀφείλ- 

ΩΣ) 5» ἴον ΄ς » κετο, οὐδ᾽ ἐλ]λιπῶς ὁ ἔρως ἀνερ 
εθίζων ... .] κόρῳ μὲν τὸ 
ΚΞ Ψ.Ψῳῃ0ΟΙΑ 1 δε αἰτήσεως ἀμ 80 

“πο ι-.-.... ]εδεις τὰς ἐπὶ 
δύ πον.. χἸ]ερσὶ διαζεύξε- 
Νότου οὶ Ἰμενος" οὔπω 
δὲ τοῦ ἦρος ἀκμάζοντος 

(1 Ἴυο ἰΐπο5 ηιϊδοῖησ.) 

ΡΙθῦβ ὑμῖ8 οοϊυπηη Ὁν ῬΙΟΟΟ]ομἰ πὶ, ἃπα, ἕο ἃ 1655 θχίθπί, ὈῪ 
ἴμονὶ ἀπᾶ 1615, Β8θθπὶ ἤο τη6 ὕἤοο παζαγάοιιβ ο Ὀ6 γϑοογῆβά. 

11 ξᾳ. Ῥογμαρβ βουλομένην ἀπέρχεσθ]αι, ταῦτα, πιέσας 
[ταις αὑτοῦ χἸἹερσίν.... 

25 ΤΠΘ Ἰούϊευβ -ομο- τηϊσηὐ 4150 θ6 γϑϑᾷ -αλ-. 
25 ΤῊΘ ἔγϑορβ οὗ Ἰθύζθυβ ν]βῖ 016 Ὀϑΐογθ δέ τηϊριιῦ τ γ 611 ἔου πὶ 

Ραγῦ οὗ οἵ, 
29 ῬΟΒΞΒΙΌΙΥ 8ῃ ε Ὀβΐογβ κόρῳ. 
91 Βεῖογβ -εδεις Ῥθυ 8 5 ἃ τ ΟΥ ἃ π, 
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ΒΙ 

ἀνόπλου! συγκροτεῖν τῶν ἐπιχωρίων. δοκοῦν 
δὴ καὶ τῷ πατρὶ τὸ ᾿Ελληνικὸν καὶ Καρικὸν ὁ ἅπαν 
σύνταγμα καὶ μυριάδας ᾿Ασσυρίων ἐπιλέκτους 
ἑπτὰ πεζὰς καὶ τρεῖς ἱππέων ἀναλαβὼν ὁ Νίνος 
ἐλέφαντάς τε πεντήκοντα πρὸς τοῖς ἑκατὸν 
ἤλαυνε" καὶ φόβος μὲν ἣν κρυμῶν καὶ χιόνων 
περὶ τὰς ὀρείους ὑπερβολάς. παραλογώτατα δὲ 
θῆλυς καὶ πολὺ θερειότερος τῆς ὥρας ἐπιπεσὼν 
νότος λῦσαί τε ἐδὺυν ἤθη τὰς χιόνας κ]αὶ τί οἷς 
ὁδεύ]ουσιν ἐπεικῆ " πέ[ρ]ᾳ πάσης ἐλ]πίδος τὸν 
ἀέρα παρασχεῖν. ἐμόχθησαν. δὴ [τα ]ΐς διαβάσεσιν" 
τῶν ποταμῶν μᾶλλον ἢ ταῖς διὰ τῶν ἀκρῳρειῶν 
πορείαις" καὶ ὀλίγος μέν τις ὑποζυγίων. φθόρος 
καὶ τῆς θεραπείας ἐγένετο: ἀπαθὴς δὲ ἡ στρατιὰ 
καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν ὧν ἐκινδύνευσε θρασυτέρα κατὰ 
τῶν πολεμίων διεσέσωστο. νενικηκυΐα γὰρ ὁδῶν 
ἀπορίας καὶ μεγέθη ποταμῶν ὑπερβάλλοντα 
βραχὺν εἶναι πόνον ὑπελάμβανε μεμηνότας ἑλεῖν 
᾿Αρμενίους. εἰς δὲ τὴν ποταμίαν ἐμβαλὼν ὁ 
Νίνος καὶ λείαν ἐλασάμενος πολλὴν ἐρυμνὸν 
περιβάλλεται στρατόπεδον ἐν τινι πεδίῳ" δέκα 
τε ἡμέρας ἀναλαβὼν μάλιστα τοὺς ἐλέφαντας ἐ ἐν 
ταῖς πορείαις ἀποτε- [Β ΠῚ] -τρυμένους ὡς ἐκ- 
[εἰνους ὁρᾷ!) μετὰ πολλῶν ὁρμῶντας μυρι]άδων 
ἐξαγαγὼϊν τὴν δύνα Ἱμιν παρατάττεϊ ι" κατέστησε] 
δὲ τὴν μὲν ἵππον ἐπὶ τῶν] κεράτων, ψειλοὺϊΐς 

1 ΠΉΡΘΓΘ 56ϑῖὴ5 ΠΔΙΟ]Ψ ΓΟΟΙῚ ἴογ ἃ πὶ αὖ ὕπθ θθριπηϊηρ οὗ {Π15 
ψογά. 2. ὺο 9ῃοιϊα υυῖύθ ἐπιεικῆ. 

85.Α ἀοῦ ονϑσ ὕπθ ν, ῬΟΒβΒΊΌΙν ἴο βἰρηῖϊν ὑμπαῦ 1ὖ 5που]α θ6 
οἸηϊ θά. 

4. ψειλούς--γοα 5ῃοι]α οΥαΙ ΠΑ ν να ψιλούς. οἵ, μιδιῶσα 
βιργα. 
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(Νίπι5 μὰ φοπα ἴο ὑπ νγᾶγβ, ἃπα ἰ5 πηδ]τῖπρ'᾽ ἢΪβ 
αἰβροβιτοπβ ἃσαϊηθῦ {πΠ6 Αὐτηθηΐδῃ 6 παι γ.) 
88. Αοοογαϊηρσ ἴο {πε ᾿πηϑίγαοιίοης οἵ ἢϊς 

ξαϊμον, Νίπιβ ἔοοῖκ πὸ γΠο]Ὲ Ὀοᾶν οὗ ἴπῸὸ ατεεκ ἀπ 
Οδγίδη 4}1165, βανεηῖν ἐποιιβαπα ομόβθη Αββυτίδη ἔοοὐ 
8ἃηα ἰῃϊγγ ἐπουβαπα ἤοῖβα, πα ἃ μυπατεα ἀπα ΠΥ 
Εἰθρμδαηΐβ, πα δαἀναποθα. Ὑὐμαῦ ἢα τηοϑὺ Πα ἴο 
ἔδαυ σγεσα ἐπε ἔγοβίβ ἀπ 5πονβ ΟΥ̓ΘΥ ἐπα τηοπηΐαΐη 
Ῥάᾶ5565 : θαΐ τηοβὺ ὑπϑχρϑοΐθαϊν ἃ σεπίϊα βουΐῃ υνὶπα, 
ΤΟ ΠΟΤῈ 5Ὲ͵ΠΩΠΊΘΥ- Κα ὑπὰπ ἴθ 5θᾶ8ὸηὴ ψου]Ἱὰ 
γγαυτϑηΐ, 5ρύαησ ἀρ, οὶ τη] τπρ ὑπΠ6 5ποὸνν πᾶ 
τη κίηο ἐπε αἷν τεπηροταῖα ἴὸ {πα ἰγάνθ!]εῦβ Ὀεγοπα 
411 ἐπαΐῖ ἴμεν σου ἀγα ἴο βορεὲ. πὸν Πα τηοσα 
ἔχοι ]86 ΟνΕΥ ογοββίηρ ὑΠ6 Ὑἰνεὺβ ἔπδη ἴῃ γᾶν βίη σ᾽ 
ὑῃθ Πρ ρᾶββεβ : μεν αἷά πᾶνε βοπβ ἰοββεβ οἵ 
δηΐτη8}]5 ἀπά οἵ ἐπεὶν βεσναηΐβ, θα ἐΠ6 ἀττὴν τεραγα δα 
ἰδ ποῖ, δπᾶ ἔτομη ἰζβ8 νεὺν ἀδηροΥ5 οᾶτηα ΓΟ Ρ ἢ 41] 
ὅπ τόσα Ρο]α ἴο οοπέεπα ἀραϊπϑὲ ἔΠ6 Ἔπθην ; μανίην 
ΟΥ̓ΘΥΘΟΤη6. ἴῃ6 ἱπηραββα 1 Πν οἵ τοδαβ πα πε 6δπου- 
τηδιι5 Ὀγαδατῃ οὗ τίνευβ, ἰὑ ὑποισηὺ ὑπαῖ τ που] θὲ 
Ὀαδ ἃ 5]σῃῦ ἰαθοῦνῦ ἴο οαρίασε ἃ ποβὺ οἵ πηδα 
ΑὐτηθηΐδηβΒ. Νίπιιβ ἱπνδαθα {πες τἱνουτ-οοιηἶγν, [8 Κ- 
ἴπσ το Ὀοοῖν, ἃπα 111} ἃ ἔογυϊῆπθα σατὴρ ὁ ἃ 
Ρίθοθ οἵ ἢδσϊ σγοιπαᾶ: πα ἔπεσα Ὁ ἴδῃ ἀἂγβ ΠῈ 
Βαϊ ξθα Ηἰβ δύτην, Ἔβϑρθοία!]ν ἔΠ6 εἸθρμδηΐβ, τ ΠῸ τε α 
νΕΥΥ {ἰγοα (Β 111.) ἔγουηα. ὑπ8 Ἰουῦσπαυ : ἔπαη, βεείηρ 
πα Ἔἐποιην δανποίηρ ἴῃ σγοαῖ πα 06 75 ἀραϊηδὶ Πΐτη, 

Ιεἀ ου ἰδ ἔγοορβ δπᾶ αἀϊβροβεα ἔπϑ ὑπιι5. Ομ ἐπε 
νη ρδ Πα Ραΐ Πἰβ οἄναϊτν, ἀπα ἴπε ΠΙΡῊ -ἀυτηθα ἔσοορβ 
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δὲ καὶ γυ]μνήτας τό τε ἄγ[ημα τὸ ξενικὸν ἃ ἅπαν 
ἐπὶ τῶν κεράτων ]" τῶν ἱππέων" μέ σὴ δ᾽ ἡ πεζῶν 
φάΪλαγξ, παρέτεινεν" ἱπρόσθεν δὲ] οἱ ἐλέφαντες 
ἱκανὸν ἀπ᾽ ἀλ]λήλων μεταίχμιον διαστάντες 
πυργηδὸν ὡϊπλισμένοι] προεβέβληντο τῇ Ἴς 
φάλαγγος}, καθ᾽ ἕκαστον δὲ αἰ ὑτῶν ἣν] χώρα 
διεστηκότ[ ὧν τῶν λόχων ὡς εἴ τί που τἀ ραχύειη. 
θηρίον ἔχ[ οἹι διελθ] εἴν τὴν] κατόπιν. δ ΤΩ τ ὲ ὲ 
διεκεκό]σμητο ἡ κατ᾽ ἐκ[εῖνα ὙπΡος: ρος 8 τῶν 
λόχων [στε ταχέως] ἐπιμῦσαί τε ὁπότ᾽ ε βουλη- 
θεί]η : δύνασθαι καὶ πάλιν διεκ]στῆναι τὸ μὲν εἰς 
[τὴν ὑπο]δοχὴν τῶν θηρίωΪν, τὸ δὲ εἰς] κώλυσιν 
τῆς εἰσδρ[ ομῆς τῶν] πολεμίων' τοῦτοϊν οὖν 
τὸν] τρόπον ὁ Νίνος τὴϊν ὅλην διατάξας δύ- 
ναμιν ἱππέζας λαβὼν ἐλαύνει: καὶ καθάπερ 
τς 7 πῶ Ἱρὰν προτείνων τὰς. [χεῖρας], “ Τὸ 
θεμέλιον, ἔφη, ““τίά τε κρί]σιμα τῶν ἐμῶν 
ἐλπίδων τάδε ἐ]στίν' ἀπὸ τῆσδε τῆς [ἡμέρας] ἢ 
ἄρξομαί τινος μείϊ ζονος], ἢ πεπαύσομαι καὶ τῆἰς 
νῦν ἀρχῆς]. τῶν γὰρ ἐπ᾽ Αἰγυπτίους ...... ] 
τα τῆς ἄλλης πολεμί...... 

1 ῬΙΟΟΟΙοΙπΙ ἢ νου] ργθΐου πλευρῶν. 
2 7Π})15 Ἰϑῦῦϑι πηϑυ Ἀ6 8ῃ ε, ποῦ δ Ἴ. 
5. ΠῊ6 ρ πηρῃῦ Ῥϑύπαρθ 6 ἃ φ. ῬΙΘΟΟΪΟΠΊΪΩΙ ῬΥΟΡΟΒΘΒ 

ἀντίπλευἼ]ρος (56. μερί). 91615 εὔπορος (8ς. δδόξ5). 
4 ῬΙΘΟΟΪοΙΪπΐ ὁπότε χρεὼν εἴ]η : [,Θν] ὁπότ[ε κελευσθεί]η. 
5. ῬΙΘΟΟ]ΙΟΙΉΪ 1 5 ΠΡ ΘΠΙΟΙΙΒ βαρ δϑύϊοη ἔον ΠΠΠΠηρ ὑΠ]15 Ὀγδοϊκοῦ 

15 οἴσων θυσί]αν : 1)1615 Πδα ᾿ηϊογτηθα τη ὑμαῦὺ ὑπ ποχὺ Ἰούϊου 
αἰύθι καθάπερ ννἃϑ ΟἸΌΠΘΙ ἃ ο ΟΥ ἃ σ ΟΥ̓ ἃ φ. 
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ΤΗΕ ΘΈΓΟΝ. ΕΒΆΑΘΜΕΝΤ 

ἈΠ βοοιῖβ ουΐθίάς ἔπ θη ἀρϑίῃ ; ἴῃ ὑΠ6 σοηΐγα {πὸ 
5014 ρΡῃδίδηχ οὗ πα πηΐγν νὰ ἀδρογεα; ἴῃ ἔγομπῦ 
οἵ {π6 ρβαΐίδηχ, θεῦννεεπ {πῸ ὕννο ορροβίῃρ' ἈυΤἶ68, 
νγεῖα {πα εἰθρμαπῖβ, βοῖηα οοπμβίθυα}}]6 αἰβίαποα ἔἸΌΓΤΩ 
ΟΠη6 ἃποίπου ἃπα ϑᾶο ἢ δὐιηθα ψ ἢ ἃ ἐπγγαῦ ὌΡΟῚ 15 
θδ8οΚ ; ἃπα Ὀεῃϊπα δας ἐπετα τνὰβ ἃ 5βρᾶοε ᾿εἴ θεύννεθη 
{με αἰβεγεπῦ οοιηραηΐθβ οἵ {πε ρῥῃμδίδηχ, 50 ὑΠαὺ 1 {ΠῸ 
θεαβδὺ ψεσα ἔσῃ ΐεποα, τ ψνου]α Πᾶνα βαπηοίθπῦ ΤΟΟΠῚ 
ἴο ταῖγε θαΐννεεπ ὑῃ6 τὰ πκ5. ΤΠ6βε6 ᾿ηΐουνα]β γΕ 6 
50 διγδησοϑα ἐπαῦ παν οου]Ἱα θὲ αυΐϊοκὶν ΠΠ1δα ἀρ 5 1 
ΠΘΟΘΒθαΤΥ, ἃπα ἀραίη ορεπϑα---ἰῃς Ἰαϊζου ἴο τϑοεῖνα 
ἔῃ γεξτηο ΕἸορμαηΐβ, ὑΠε ΓΟΥΠΊΟΥ ἴο βίορ ἃ οῃᾶγρα 
οὗ {Π6 Ἔπεγυ. 

ΤῊὰ5 Νίηιιβ διταηρσεα ἢἷ5 νΠο0]6 ἔογτοθ, πα θερϑῃη 
Π6 δάναποε αὖ πε πεδᾶ οἵ ἢϊβ5 οάνδὶγν : ἃπα βἰγείοι- 
ἱπρ οαύ 5 Παπα5 ἃ5 1 (οἤευϊηρ βδουῖῆοε 3),.. ΤῊΙ5,᾿ 
ἢ6 οὐἱϑά, “15 πε ἐοαπααϊϊου ἀπ οὐἶϑὶβ οὐ τὴν ΠΟΡΕ5: 
ἔτοσὰ ἐπ5 ἀἂν [ 51}4}} θερσίῃ βοηα σγεαίδι οδύθου, οὐ ] 
584}} [411 ἔγτοιηυ ὑπΠῈ ροόονγεὺῦ 1 πὸοὺνν ροββϑθββ. ΕῸΐ {Π6 
ὙγαΥ5 ἃραίϊηβὺ ὑπΠε Εἰσγρύϊδηβ ἀπαὰ ὅΠς οὐποῖβ (ὑΠτουρἢ 
ὙΠΟ 1 Πᾶνα ραββεα νεῦσε ποϊῃϊηρ ἴῃ οοΙηρδυβοη ἴο 
τπ...λ; 

1 ΤῊδ ἰοχῦ οὗ ὑπ6 παχύ ἔθυν 11η65 15 ποῦ νϑὺῪ οϑγίαϊη, δπὰ 
{6 ὑγαπβίδῦϊοη οὔΪν αὐὐθιηρύβ ἴο σῖνθ [ἢ 6 56η86. 

5. Ῥγθϑυσηδῦὶν ὈΥ Οὔ θ᾽ ὑΓΟΟΡ5 ἴγοιη ὕΠ 6 γθᾶγ. 





ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

Εν ΤΗΝ ΟΕΕΕΚ ΝΟΥΕΙῚ, 

ΒΥ 

5. ΟΑΒΕΙ ΒΕ, 





ΕΠ ΤΕΝΟΌΙΧ ΟΝ ΤΗΝ ΟΚΕΕΚ ΝΟΥΕΙ, 

ΤῊΕ ψ οκ8 οὗ Ποίίοη ὑπαῦ ἢᾶνε οοῖηθ ἀονη ἴο τι5 ἰῃ 
ατεεκ γα ποῦ ἰῃ ἴανουν αὖ {ῃ6 ργθεβϑεηῦ ἄν. Πα 
Β0 ΠΟ Δ ἤπα 5 ὑπεὶν ἰαησιαρα ἀδοδαδηΐ, αὐ 1 ῆο]4], ἀπα 
ἰταϊζαϊνα : ὕΠ6 γτϑδάθυ οὗ πονϑὶβ ἔπ η5 ΑΥΑΥ ΤἸΌΤΩ 
ὑπεὶγ τουΐαοιβ ρἱοῦβ, ὑπαὶ ἔδ]ϑα. βϑϑηὐμηηθπῦ, ὑπ 6 1’ 
εχασσθγαῖΐθα ἃπα βεηβαίομαὶ ερίϑοαθθ. 8 δ ἰῃ- 
οἰ π6α ἴο 6 βυυρυῖβεα αὖ ὑπ6 δϑύθοιη ἰπ 9 ἢ} {Πα Ὺ 
γα 6 Π6]α πε πον Ὀεοδηθ νον πον ἴῃ ὑΠ6 
Ιαΐεν Ἀδπαίθβαποςο ; ὑπαὶ αὖ ᾿δαϑὺ ἔγεα οὗ ἔπθῖὴ ὑγετα 
ὑπουρὶῦ ννουΐηγ οὔ ἐγαηϑιαὐίοπ ἴῃ ΕἸ] Ζα θα πη {{πη68, 
δ ηα ὑπαῦ 5'Π Κορ αυ θ᾽ 5 οᾶϑιαὶ ταίεσεποθ ἴο “{Π6 
Εργρύίδη {π|6 ἢ ψνΠο “αὖ ροϊπΐ οἵ ἀδαῖῃ Κι]εα ννμδῦ 
8 ἰΙονεα ̓᾿ 5που]4 ἱπαάϊοαῖε ὑπαῦ ἃ Κπον]εᾶσε οἵ ὑΠ6 
Δ εἰμιορίοα ννὰ5 δογησηοῃ ριορετὺν οἵ ὑΠ6 γα πᾶνῪ νν6]}- 
ΤῈ Δ τὴϑη διηοηρ [᾿ἰβδ ΠΘΔΓΘΙΒ: Γαΐῃοι που] να 
βυτραΐηϊσα τ} Ραπίαργιιθ] ὁ ἢΪβΒ νογᾶσα ἴο {π6 
Οὔδοῖα οὗ {πε Ηοὶν Βού]α, νο τννὰ5 ἔουπα “΄ ἰακίπρ' 
ἃ ΠΡ, 5] το ηρ' ΔπΠα ποααϊΐηρ οα ὑπΠ6 ηπαγίεν-ἄθοῖ, 
νυ ἢ ἂπ Ηδ]Ιοάουιβ ἴῃ ἢἷ5. παπᾶ. Βυῦ πονε]5 ψΕ Ὲ 
ἔενν ἰπ {Π6 βδἰχύθεμ! ἢ οοπίασν, πα ᾿ἰζογαγν ἀρρεύϊξεϑ 
πη]δα 64 : {πΠ6 ατεεκ τουηδποθ5 γαῖα ψΊ Εν γεδά, πα 
1εῖν Πα ῖν τᾶν κ ἀρομ ἐμ ᾿ἰξεγαΐατε οὗ ὑπΠ6 ἔπη ; ἀπ 
ὕπδυ ψουἹα ὑπεγεΐουτε ἀθβεῦνε οὐἵν αὐϊαηίοη ἃ5 5ΒΟΌ 668, 
Ἔνϑη 1 {παν νγεῦα ᾿η γ᾽ οα}}ν νου ἢ} } 685. 

Βυΐῦ {πᾶν ϑυτεὶν Πᾶνα ἃ Γαγῦ μον ἰηϊεγοϑῦ ῸΣ 15, ἴῃ ἃ 
πρηῦ πο ἢ ὑπ ν ἔχουν ἸΡΟῚ ἃ βοιηθν δῦ ΟΌΒΟΌ͵Ο 5146 
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ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΝ ΤῊΝ ΘΟΕΕΕΚ ΝΟΥΕΙ͂, 

οἵ τϑοκ οαἰζαγο. ΑἸΠΟῸρΡῚ ατϑαὶ οἰν]!δαύίοη ργο- 
Τουηα]ν ἀἤδοῖεα ὑπ 1πτο]]Θοῦμπα!] Πἰβίουν οὔ ἔπ6 ψνου]α, 
Ὁ ννὰβ 1561 Πᾶγαϊν αἰδοῖθα ὁψ ἴπ6 νου]. [1Ὁ ννᾶ8, 
ΘΘΠΘΥΠΥ βρϑακίηρ,, 561-οοηϊαϊηθδα ἀπ 561 Ποἱοηΐ : 
π6Ὸ εἀποαΐεα ατθοκ νοῦν βείάομι Κηον 8ΔηΥ ἰδηριαρα 
θυῦ 5. ον, δηα οαγθα [101 ἴον ὑπ ᾿ἱπουϊξα 05, 
Τη8 615, ΟἿ᾽ Ἰδαγἰηρ' Οὗ δὴν ὈΓΕΙρ οοὰηΐγ. ΡΟ] 68] 
ΟΠδΔηρΘ5 τηἱρηῦ Ὀγηρ Πίτη ΤῸ ἃ {ϊπηα ἰηΐο οοηἰαοῦ τυ} 
Ρευβϑα ΟΥ̓ πηάθιν ὑῃ6 δἰηρῖτα οἵ ἤομηα : θαῦ πα σου] 
ΠΘνΟΙ σοηΐοθοθ ὑπαῦ ἢ Πδα δηνίῃίηρ ἴο ἰθᾶγ ΠἸΌΓΩ 
Εαοὺ οὐ ΥΥ εϑῦ, πα ρουβιβϑῦβα ἴῃ ὑμαῦ ννομα θυ] ργοοα 85 
οὗ 561{-ου]υϊναύϊομ νυ ἢ 1058 τ βα 5. ὑΠαὖ 501} τηονα {Π6 
ἰηὐ6]] οῦπα! ννου]Ἱα οἵ ἰο- αν. [Ι͂ἢ ὑΠ|5 1 {16 οουποὺ οὗ 
ατεοκ ᾿εγαύαγα πον ἀπά 61. οοηϑίἀδυαζίοη να πα Οη6 
οὗ {Π6 νεῦῪ ἔδνν Ἰηϑύδποθϑ οἵ Π6 αὐθακ τηϊπα πα 6Υ 
8 δχύουμδὶ ἰηῆιεποο--οῖῦ τηϊρηΐ αἰπηοθῦ 6 ϑ8]α, 
Οὐϊθηΐαὶ ἰάθὰ5 Ἔχρυδϑϑίηρ ὑΠπϑιηβοῖνοθ ἰῃ ατθοκ ἰδη- 
ϑᾶρα ἃΠα ἴδυιη5 οἵ ὑπουρ)ῦ. 

ΤΠῊΟ πηοϑῦ βἰρηϊποδηῦ Γδαΐασε οἵ ἴῃς αὐθεῖκς πονο]β 
ἰ5 ὑΠπ6ὶνῦ ὑπ-τεοῖὶς οπαγδοῖου. Ὑαε οδὴ αἰννὰγϑ ροϊηΐ 
ἴο Οτἰθηΐαὶ οδἸθηηθηΐβ ἴῃ ὑπαὶν σαθδίδποθ, ἃηα αἰτηοϑῦ 
αἰνναγϑ ἴο ΟΥθηΐα] Ὀ]οοα ἴῃ ὑπαὶν νυυϊτθυβ. ϑουηθὶ 68 
Ὁ νου ]α δἰπηοϑῦ βθοὴ ὑπαῦ {πΠ6 δοοϊαθηὺ ὑπαῦ ὑπον 
γγ γα ψυυϊ θη ἴῃ αὐθοκ Πᾶ5 ριθϑεινεα ὑπϑῖ ἴο τι5 ἴῃ 
ὑπεῖν ργθϑεπῦ ουμ, ταῦμον ὑπδη ἴῃ ΒΟ 6. βοὴ 560 ῃ 
5Π8Ρ6 ἃ5 ὑπᾶὺ οἵ {πς 7 λΛοιδαπα πὰ οὴα Νιρἠΐξε, Ὀαὺ 1 
νου] θὲ ἃ πᾶιῖτονν ΗΘ] πΐϑυη ὑπαῦ ννοι]α οουπηΐ ὑπ 61 
ογ ὑμπᾶαῦ γϑᾶθοη ἀθϑουνίηρ {π6 685 αἰζθηϊοη ΟΥ̓ 
ΘΟ ΙΔ΄ ηρ ἃ ἰαἰηἴευ ἰηΐϊουοϑῖ. ΤῊ βἰααεπὺὶ οὗ ὑΠ6 
ἰη ο]] δ οῦαδ] Ὠἰδίονυ οἵ μΠαχηδηϊῦν ψν}}] γαῦῃ θυ ̓ πν ϑιϊραΐα 
ἸηοΥ6 ΟἸοβοῖν ὑῃ6 ονϊάθποθ νυ ϊο ἢ) οχίϑίβ οὗ οπαὲ οἵ 
{Π656 γτὰγε ροϊηΐβ οὗ οοπίδοῦ θεΐννθοη Ηδ]]οπὶς πὰ 
οὔμου ὑπουρϊ. 

Βουδαπαῖο]ν ἤῸ φΘ ΠΟΥ] Θηα]αῪ πο ὑΠ6 οὐἱρὶπ οἵ 
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ΒΕΟΙΝΝΙΝΟΒ ΟΕ ΕἸΟΤΙΟΝ 

Ποίίοη ἰ8 πθοθβϑαῦν ἴου ὑῃ6 οοηϑίἀδγαϊίϊοη οἵ {ῃ 688 
ψγοΥΚ5. [Ι͂ἢῚ {ῃ6 δαυν Πίϑίουυ οἵ ἜνευῪ τᾶοθ, Εδϑύευη 
ἃ νδϑίουμ, βίουιθϑ οὗ ἃ Κἰπαᾶ δαἵὸ ἴο Ρὲ ἔομππά : 
“7 61} τὴη8 ἃ βἴουυ, ὑπ6 οῃ 4 ̓ 5. οοπβίδηϊ οΥΥ, νγὰβ {Π6 
Ἔχρυθϑϑίοη οὗ ἃ πϑεᾶ, πᾶ ἃ πεϑαᾶ βαιβῆβα ἴῃ νϑυῖοιβ 
νγᾶγβ, οἵ {πῸ οὨΠ]αΠποοα οἵ πΠ6 νου. Βαῦ «5 {π6 
γα στον πρ, ὃ ρα ἀνὰ [5 ΟΠΠ]Π6Ί5ῃ ἐΠίηρβ ἀπά 
ἔογροῦ 15 5ἴου 65 : δηα 1 ννᾶβ Οἢ]γ, ΡἜΠΕΓΑΙ]ν βρεακίηνσ, 
γγΠ6Π ἃ τηοὙ6 Δ] οὐ γ 6, ὁπ 6 σαρ80]6 οἵ ργδβουνίηρ 
ἃ Ρευηδηθηΐ ἴον, νγὰ5 ΒΕ ΡΟΥ ρΡοϑαα ΠΡΟῸΠ ἃ [685 
ταἀναποεα οἰν" ]βαϊτίο (ογ ΠΥ] ἃ σἴονν-[]]Π]πρ' οἶν!]- 
ἰδαϊοπ) ὑπαὺ ἃ γεϑα] δ νὰ ρτοάποθα ῃ]Οἢ οου]α οἷνα 
ἃ Ἰαβυϊη σ᾽ ἘΧρυ 6 βϑίοη ἴο νυν δῦ ννὰβ ἃ παΐιγα ]ν Ἔρἢθυη θυ] 
σοπαϊτίοῃ, ἃ τϑϑαϊῦ ὑῃπαὺ σου οπάπνα {Π6 νγθᾶῦ ἀπ 
ἴεαν οὗ αἀρεβ. Οἱ {18 παΐισα νγὰβ ὑπΠ6 βἰεγτθοϊυγρίηρ 
οἵ Οὐδηΐαὶ πιαϊξεν ὈὉγῪ ατεθκ ἔουτη ἴῃ {πῸὶ ατεεκ 
ΠΟνΕΙ. 

Ῥοείϊο δοίϊομ τᾶν θὲ ἰδεῖν δἰγηοϑῦ δπἰγεὶν ουὐὐ οὗ 
δοοοιηῦ. [Ὁ ἴθ Ρευῃαρ5 δαϑῖεὺ ἴο ἴδε] ἔπη ἴο ἀβδῆπε 
6 αἰβεγεπος εύννεεπ ερὶς οὐ ὑγαρὶς ροείτυ ἃπα ἃ 
Τοτηθποα, θαὺῦ ὑπΠ6 ὕνγο ἂμ ΠΟΡΕῚ γΘα] γ θ6. οοηΐαβεα. 
5οῖηα οἵ {πες Βγζαπίϊπα ἱπηϊζαΐουβ οἵ ἴη6 Οσεεκ πονεὶβ 
οαϑὺ ὑπεῖν 8165 ἰπἴο τηοΥ6 Οὐ 1655 δοσθηξαδ] ἰδυη 65, 
Βθαΐ γτοϊηϑποαθβ παν τοδὶ ἴῃ βρῖῖε οἵ {πεῖν νευβϑίπεα 
ἔοστη : οα με οὐπεὺ Ππαπα ἔπε Οάγόδευ, ὑπουρὴ ἰὖ 
οοηΐαϊηβ πηϑίθυϊα! ἴον ὑΠιγὸν ἀποίθηῦ πονο]β, οὐ [ἤγ6 6 
Βυπατδα τποα θυ 0165, 15 τη ποθ ηὐ]ν, δ πα δἰτηοβῦ ΟὨΪν, 
ἃ Ροεη. ε πὰν ἱπάθεα θὲ οοηῃΐζεπὶ ἴο δοςερὶ {μα 
ἀεἤπηπιτίου οὗ {Π6 Ἰεαυπθα Βίβμορ οἵ Ανγδποῆθβ, {πα 
ἢγβϑὺ το δι ΞΟΠΟΪΑΥ ἴο ἔπτη 5 αἰτεπίϊοπ ἴο {πα 
οΥἹρῚπ5 οὗ {Ππ|5 Ὀγάπο οἵ οἰαββῖοαὶ ΠΠξοταΐασγε, ἤθη ἢ6 
ἀαβοῦθεα πε οδ]εοῖϊθ οἵ ἢἰβ βἴυαν ἃ5. δε Μοίϊοηδ 
εἰ αὐδηΐιγ5 δογο5 θη ργῸ 86 αὐδὸ αὐτί οἱ ἱηιασιπαίζοτ ρΟΊ" 
ἰδ. ρίαϊδῖν οἱ ἐ Ἰηδίγμοίζονι εἰπε ἰφοί οι. 

405 



ΔΡΡΕΝΟΙΧ ΟΝ ΤΗΒΕ ΟΕΕΕΚ ΝΟΥΕῚ, 

ΤΠ6 ἢνθῦ δρρϑαύδποα ἴῃ ατδαὶκ οὗ τεϊαϊίοης ὑπαὶ 
δὴ 6 οΔ]]6α ῥρσόβα Ποΐοῃ 15 'π Ηεδγοαοῖΐαβ, ἃπα νὰ δ 
ΟΠ66 πούϊοα ὑΠπ6 παϊοπα! ῦν ἀπα οὐἱρὶη οὗ ὑπ οἴου θϑ 
ὑπαὺ 6 6115. Νοιῃϊηρ οουἹα 6 τόσα Οὐθηΐαὶ ἔπδη 
ἴῃ 6 ἀδβουϊρίϊοη οἵ ὑπ τηθδη8 Ὀγ γῇ ]οἢ Ογραβ τοβα ἴο 
ΡῬονγοῖ, ὑπε Όο 150 ρυάθ οἵ δπάδα!θβ ἰῃ ὑπα σΠδυτη5 
οὔ Πὶβ να ; δπα ᾿παάθθα Π6 ψνῃο]θ Ογόθβϑὰβ Ἰορεπά 
566 μὴ5. [1{0{|6 τηοῦα ὑπδη ἃ το ηθθ. Ατηοηρ {δε 
Εργρύϊδηῃ λόγοι ὑπΠ6 βἴουυ οἵ ὑπε ὑγεαϑαγα- ποῦθε οἵ 
ἘἈΠΙΔΙ 51 Πϊζτ5 Ἰτηγη θα αῖθ]ν τηθαῖβ οὐἱν ἀθἤηϊοη : πα 
οὗ ὉΠ1|5 Μάβρετο 1050] τουηδικα ὑπαῦ “1 1 ννὰ5 ποὺ 
ἰηνθηΐθα ἴῃ Ἐσυρὺ, Ὁ Παά θεδὴ Ερυρ ϊδηϊβθα Ἰοπρ' 
μείοτε Ηεγοαοΐαβ ψγοῖα 1Ὁ ἀοννη. Αρϑὶη οὗ πῃ 
Εαβύθυ οι] οχίοη 15 {Π6 βἴουυ οἵ ὑπ6 ἴοο ἔογϊαπαία 
Ῥοϊγογαῖδβ ; ΟἡΪΥ οἵ 411] οἵ {π686 1ὖ τηϊρῆηῦ μὲ βαϊα ἐπὰΐ 
πΠ6 ἰμηοβρθῃοτα οἵ τουηδηθο ἰονθ, 8580 ΠΘΟΘΒΘΑΡῪ [ῸΣ 
{πε Ἰαΐϑυ πονεῖ, νγὰβ ἰδοϊκίηρ ; ἃπα ὑΠϊ5 τᾶν 6 θα πα 
θεΐζον ἀενεϊορϑα ἴῃ ἃ β'πρ]α δρίβοάβ ἴῃ ἃ νυυευ Βαϊ 
1016 Ἰαῦΐει---ἰπὰὺ οὗ ΑὈτνδάαΐϊαβ δπὰ Ῥαηῃΐπμεα ἴῃ 
ΧΟποΡρΠοη. [ᾧ ἔουτηβ ρᾶιὺ οἵ ῃμ6 (ὐγγοραφάϊα, ἰἰ5ε] 
ἃ ΨΟΙΚ, 85 ΟἸσΟΥΟ τϑιηδικεα, οοηροβοα ἢ [685 
ΤΈραγα ἴο Πἰβίουοαὶ ὑσαΐῃ ὑπδη ἴο Χαπορἤἢοπ᾿ 5 468] 
οἵ νμδᾶῦ ἃ Κίηρ ἃπα ἢϊ5 Κἰίηράομῃη 5ῃομ]α Ὀ6. Τα 
ορεπίηρ οἵ πε βου 15 σϑα] ν ποῦ ὑπ} ὑπ6 Ρε- 
οἰ πη οὗ οπα οἵ {ῃθ6 ἰΙοῃρ πονεὶβ οἵ Ἰαΐδθὺ {ἰπη65. 
Οἱ πε οἀρίατα Ὀγν γτιβ οἵ ὑπ6 Αβϑυυίδῃ οϑτηρ, ὑΠ6 
θδδαύα] Ῥαπύμδα 15 σίνεπ ἰηἴο {π6 οαβίοαν οὗ Ογτχιιθ᾽ 
Ὀοβομι ἔο πα ἄγαβραβ, ΠΕ ΠβΡαπα Ὀαίησ ἀρθεηῦ οἢ 
ἃ. τηϊδδϑίοη τὸ {πΠ6 Κίηρ οἵ Βεαοῖγῖαβ. ἴα πα Αγδϑρεβ 
ΒοΙαϊηρ ἃ Ἰοηρ' Θοηνουβαύοη νυν ἢ Ογτιβ, ἰῃ υνῃ]οἢ ἢ6 
θερὶπϑ Ὀγ τηθηὐοπίηρ Ποὺ θϑδαὺν ἀπ οῸ65 οὴ ἴο {πε 
Βα] οῦ οἵ Ἰονα ἴῃ σϑπθίαὶ, ν1]]6 6 Ὀοαβϑὶβ ὑπαὶῦ Πα 
ἢδ5 561 σοπῖγοὶ Θπουρ ποὺ ἴο δἰΐονν Ὠϊτηβθ]  ἴο θὲ 
αἰδοῖθα Ὀγ [5 σΠδυτηϊηρ οαρϊνθ. Βαῦ ἢδ6 Πᾶβ ονεῖ- 
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ΑΒΒΑΘΑΤΑΒ ΑΝῸ ΡΑΝΤΗΕΙΑ 

εϑυϊπηαϊοα ἢἰβ βίσε ποίη οὐ ψ}}}: ἀπαὰ Ογταβ, βεαίηρ ἢΪ5 
ἱτημϊηδηΐ ἀΔηΡῸΥ, Ρ8 0 Κ5 ἢϊμη Οἵ᾽ 85 ἃ ΒΡῪΥ διηοηρ ὑΠ6 
Θπθγ. Ῥαηΐμθα 15 ορυϑαῦν ἀοΠρη θα, Δπα 56 πᾶϑ' ἃ 
Ιηθϑϑᾶρα ἴο Πα Πυβραπα ἰε]]Πἶπρσ πη ψ ῃὰὺ ἢ 
ΒΑΡΡεπϑᾶ ; πᾶ ἢε, ἃ8 ἃ Γδοοιρθη88 ἴον ῃ6 ἀε]οδον 
νὴ ΠΟ ἢ 5η6 Πᾶ5 Ὀδαη ἰγεαϊθα, Ἰοῖὶπ5 γχιβ ν τ ἢ 
811 Ηἰ5 ὑτόοορβ, δῃα σῃΐβ οἢ Πἰβ 546 ἴον ὑπ6 ἔπαγε. 
500. ὕπαγε σουη65 ἃ ᾿οποἢϊηρ' [τα νν 6 }} βοεὴθ θεῦννεεη 
να Δ πα Παβθαπα  Π θη Πα 15 ἰεανίησ ἔου θαζυ]6 : 5Πη6 
τη] ς ἄουνῃ ΠΟΥ 16 ΕἸ] ΟΕ Ὺ ἃ Πα τᾶ Κα ΦΌΪ ΘΠ ΔΥΤΏΟΙΙΣ 
ἴον ἴμη, βαυίηρ ὑπαῦ πϑνϑυΐῃε]θθ5 ἴῃ ἢΐτη 5ῃη6 ἢᾶὰβ 
““Κορὺ Ποὺ ογδϑαΐεδθὺ οὐπμδιηθηΐ. ἡ 56 φῸ65. 05 ἴο 
ΡΓαῖθα ὑπὸ τηοαοναϊϊοι ἃπα 1υβιϊοα οἵ Ογὐτγὰβ: δηᾶ 
ΑΡνυδάδξαβ 118 15. εγθβ ἴο ἤδάνθὴ ἃπα ρίᾶγβ : “Ὁ 
ΒΌΡΤΕΙΩΘ «ογ6, σγδηΐ τη6 ἴο ΡΙΌνα τηγ86 1 ἃ Ὠυβθαπά 
νγουΐην οἵ Ραηύπεα ἂπα ἃ ἔπἸεπα ψουΐῃν οἵ Ογτιϑ, 
γγῆο0 ἢδ5 ἀ0Π6 τι 80 πο ἢ ΠΟΠΟΙ,,᾿ δΔηα θη ἰδᾶνεϑ 
ΠΕῚ ἰπ δῃ αἰΐδοϊπο ἀπ δπηοϊοηδὶ βϑοθηθ. Τῆς ἐπα οἵ 
ὑΠ6 βὕουυ 15 οὈνίοιιβ ΘΠΟῸΡῊ : Αθγϑαάδΐαβ, ἴῃ στ πίηρ' 
ὑπ6 ἔογΐαποϑ οἵ ὑπα αι], τηθοῖς ἃ Ποῖοβ ἄθϑΐῃ : 
Ογτῖιβ ἀ065 Πἰβ θεϑὺ ἴο φόβο] 6 ὑπ6 ψίάουν, ἃἀπα ΟΠ Υ5 
ἴο ἀο δὴν βευύνίοα ἔου Πθὺ ; 586 8515 ἴῸΥ ἃ ἔξνν τπουηθηὐβ 
δἴοπα ἢ ὑπη6 ἀρδά, πα οἴαρθβ Πουβο] νοῦ ἐπα 
ΘΟΥ̓́ΡΘ6 ; ἃπα ἃ 5ρ᾽επαϊα ἀπ 6Υἃ] ρυγα οοηϑατηθβ μού 
θοαϊθ5 ἐορεῖμευ. 80. κ6 15 ὑπ6 νγο]α ἴο {πε ᾿αῦδυ 
τογηϑηΐξίς πόνο ὶβ ὑπαὺ Ὁ νου Πᾶγαϊν ὈῈ6 γτὰ8 ἢ ἴο 
οοπ͵]δοΐαγε ἐπῃαὺ 1Ὁ νγὰβ ἃ ουυγθηῦ βὕουυ ἴῃ Ρευβῖα δηα 
νγὰβ ἰο]α ἴο Χεπορῆοη ὑπμεῦα, πα {πᾶὺ 5᾽τη1]8ὺ ἴα ]65 
ἔγου ὑπ6 πποῃδηρίπρ Εἰαϑῦ ἰουταθα {πὸ Του πα αὐϊομ ἔῸΣ 
Τ8ηΥ οἵ ὑπ6 ἰαΐθ του  η 668. 

γΥε πεοερᾶ ποῦ εἴα το ἸΟΠΡΘΥ ΟΥ̓ΘῚ Οἰβ5108]} 
ατεοῖς. Τα ΡΒ] οβορ 5 δρ  ογεα ἃ κὶπα οἵ πΠοίϊοῃ 
ἴου {Ππβίναϊίνε Ῥυγροβθθ,ρ, Ὀαὺ ᾿ὖ 15 ταῦπευ οἵ {πε 
παΐατα οὐ ὑπὸ τηγῃ ὑπ8ηῃ οὗὁἨ ὑπΠ8 πονε]: ἃπα ἔοσ ἐπε 
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ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΝ ΤῊΗΒ ΟἈΕΕΚ ΝΟΥΕῚ, 

τοχηϑηὐία δἰθηθηῦ οἵ ννῃϊο να 86. ἴῃ 568 ͵Ὸἢ, να 
πιϑὺ ἰοοῖς ἴο ὕπ6 ογοὶα ὑπαῦὺ θαρδῃ ἴο οσγον ὉρΡ ἰαΐεδι 
ἀγοσηα ΑἸΘχαηάδυ; {ΠπῸ βἴουυ οἵ ΤΊπηοοϊ θα το] αϊθα Ὀν 
Αὐϊδύοραϊιβ, αραίη ὑπ ἔαϊα οὗ ἃ οαρύϊνε ψομηδη ἴῃ ὑπ 6 
ΘΟΠΟΠΘΙΌΙ 5 ΔΙΎΩΨ, Ὑ}1}} ΓΘ Πα τι5 νἱν ταν οὔ {πῸ οἱ εν 
ΤΟΙήϑης6 οὗ ψῃϊο Ογεβ ννγὰ8 ὕπ6 Πεῖο. ε ποῖε 
ΟΟΟΑ ΒΟΉ }]ν ὑμαῦ {πΠ6 ϊϑύουιδηβ γῃοπ Ῥδυ ΠΘΠἶτ5 
ααοῦοθβ ἃ5 Π15 δ Που 65. ἤθη ἀθβου θηρ Π6 ΘΑΥΪΥ, 
ΒΘ -τη το] βίου οἵ ἃ σουηΐ ΟΥ οἰἷΐγ, αἀ1α ποῖ 
᾿οϑίταϊα ἴο τγεϊαῦΐθ ἔα] ου5 ἀπ τομηδηΐίο βἰουῖθβ οὗ 
{πῸ δανεπΐαγοβ οἵ ὑπ6 θα πάθυθ. Βαῦ ρΡοραΪδὺ ἰαβίς 
Β66ῖὴ5 ἴο μάνα ἴυτμη6α, αὖ 8Δὴγ ταΐθε [ὉΓ ἃ {ΐτηςδ, ἴο 
ΔΠοῦΠ ΟῚ βρθοῖθα οἵ βοίϊοη---ἰο ὑΠ6 βῃογὶ βἴουυ οὐ 
ἀπδοαοῖα γαῦπον ὑμδη ἴο πΠ6 οοη πποιϑ πόνο]. Τῆς 
σγοαῦ οἶδε 5. δομρ ὑπ6 οοδβὺ οἵ Αϑὶαὰ ΜΙποΥ βθϑῖη ἴο 
αν δὰ οο]]δούϊοηβ οἵ βοῇ 5ἴουθβ-- -οὐἹρΊη4}}ν 
βοαϊίηρ, πὸ ἀοαθῦ, ἀπα Βαπαθα ον ὈΥ ψοϊὰ οὗ 
τη ἢ ---οὺν ΠΊΟἢ ἡγατα ἤπΑ}]ν γεάποθα ἴο ᾿Π ΟΥΥῪ ἔΌΥΤὴ 
Ὀγ βουὴ ἰοοδὶ δηὐὶαυδυῖδη ΟΥ τηδη οὗ ]Ἰεΐϑασο. ΤΠεῈ 
τηοϑὺ πηροτίδηῦ ἴῃ ὑπαὶ εἴβοῦ οὐ πε ἰδίουυ οἵ 
᾿τοταΐασα νεῦα ὑποθα οοηροβοα αὖ Μιδῖαβ ἂπᾶ 
νυ θη ἄονη ὈΥ Αὐἱϑῦαθθ ὑπᾶθὺ η6 πϑῖης οἵ 
Μιλησιακά. ΨΕΥΥ [{{{|π ἔγᾶοα οὗ {Π6 οὐἱρῖπαὶ βἴου 65 
ΓΟ η5. ἴο 5: θαῦ νὰ πον οἵ νψῇῃδὺ Κἰπα {πον 
ὙΕΙ͂ ὈΥ 56νϑῖὰ] γϑίευθημοθβ, 8η6α {πεῖν ἱπἤμπεθποα ννὰβ5 
σγδθαΐθου ὌΡΟΩ ὑμῈ [},αὐἰπ πόνο] πμᾶη ἀρὸὰ ἐπῸ 
ϑρθοηθηβ οὗ της ατὐδαῖκ πονεὶ ὑπαῦ να πον ΡΟΒ5685. 
ΤΠς ΜΈοίοοιαν Τ᾿ αἰθ5 ἈΡΡΘαΥ ἴο πᾶνε θα 5ποχὶ βϑἴουΐθϑ, 
10 016 Ἰοηρον ἔπη ἀπδοαοῦῖεθβ, ἀθα]]ηρ ΟΥ̓ ΠΑ ]ν νν 1 ἢ 
Ιονε δἤεϊτβ, ἀπα ἀθβοθπαϊηρ οὔζαη ἴο τἱραϊάσν. Βαΐ 
ΠΥ νγεῦα ἀϑ8εα ἴο ροοᾶ οἤεὝδἼοῦ Ὀγ Ρεϊγοῃϊαβ δπα 
Αραυ]οῖαϑ : ὅΠ6 Ἰαξίαυ ᾿πά θα ἀθβου 65 15 ἸΙοπρ πονε] 
ἃ 5. "ΤΥ 5ὕουϊθβ δύσι τοροῦμου ἰηἴο ὅπ ΤΟΥ οὗ ἃ 
Μιηδβίδη ἴδ] : ὁ βοῖηθδ να τηδοὺ ἃρϑίη---ἃηα 80 πεν 
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ΤΗΕ ΝΙΝῸΌΒ ΒΟΜΑΝΟΕ 

πᾶνε ποῦ δ|]6α ἴο Ἔχϑγοῖβα δη εἴξεοϊ οἡ {πὲ ᾿τεγαΐαγα 
οὗ {ῃεῈὲ τηοᾶθῃ νοῦ α--ἰἰὰ ὑπθ6 Ζ7)εοαηιοόγοη οἵ 
Βοροοδοοῖο. 

Βαΐ νγὰ ἑουϊυπαύϑ]ν ἢᾶνε μα ρίθος οὗ δνίάθποα ἴο 
5Βηδνν ὑπαὺ {πε ἰαϑίθε ἔογ ὑπΠῸ Ιοηρ πόοναὶ Πα ποῖ 
εηὐγεῖν Ὀδαη αἀτγίνεπ οαὐὖὐ Ὀγν ὑπ6 8ῃουΐ 5ἴουυ--ἰῃ 6 
ἔγταστηθηΐβ οὔ ἴῃη6 Νίπιβ τοϊηᾶποθ αἰβοονογεα ἰπ 
Ερσγνρὺ ἃ αυδτίευ οἵ ἃ οδεηΐυσυ ἃρὸ, ΒΟ τγα τηπϑὺ 
αἀαἴα αὖ δροὰυΐ πθῸὸ αὶ ηπίηρ οἵ οὐ ετὰ. [{8 ἴη- 
ΘΟΙΡ]δἴθπμθϑθ ἰδ ΠΟΤῈ ἃ Β0106 οὗ τεαρτεὺ ἴο {πε 
ΟἸαβϑῖσα! βοποϊαν ὑπᾶπ ἕο πε γϑϑάθυ οἵ πονο]β ; ἴῸΥυ, 
Ἰυαρίηρ ὈγῚ ψῃαῦ νγα ἢᾶνϑ, {016 ρυαῖβα θὰ ὈῈ6 ροἴνεη 
ἴο ἴπΠ6 ψοῦκ. [τ ἀρρθαῖβ ἰο ἢᾶνε Ὀδεη ογοναδα 
ἢ ἰαβίθ]θθθ τηθίουίος ἃπα ψ]α]γ βαηβϑαιομδὶ 
δαναηΐαγαβ: Π6 ΠΟΡΙν ἃπα γαβϑίγαϊηΐ οἵ οἰ ββίοδὶ 
Οτεαῖκ βααὴ ἴο ἤᾶνθ αἰβαρρδαγεα, δῃηα ἰδ ργεραῦεβ 
5 ὙΧ6}} ἔογ Π6 οομηϊηρ' οὗ π6 Ἰοπρ πονε]5 νγα 5Π48]] 
τηθαὺ ὑπγδα οδηΐαγίθβ ἰαΐου: [5 νά]ὰθ ἴο τι8 15 ὑπαῦ 
οἵ ἃ [ἰηκ---α πκΚ Ἰοπρ' γηϊβϑίησ Ὀαύννθθη ὑΠ6 ΘἉΥ ΠΟΥ 
νγΟΥ ΚΒ ἴο ὙΠ ]Οἢ Δ]] ϑῖοη Πὰ5 Ὀθθη τδαθ ἃπα ὑποβα 
ΠΟ Πᾶνα οοπθ ον ἴο τι5 ΘΟΙΏΡΙ ΒΕ ἴῃ {πὸ 
ΘΘΠΕΘΙΆΙ οαἴασοῦν οὗ “ἴῃς ατεεῖκ πονε]5.᾿᾿ 

Νεαῦν οὗ {πῸ βᾶάτης ἀαἴε-- -Ῥευῃδρ5 Πα] ἃ οθηδαγΥ 
ΘΔ. ]16Υ----ἰβ {ΠῸ οοἸ] οἰϊοη οἵ αν πε ππϑ᾽ ]ου6 Ποριαηοος. 
ΤΠ 656 ἀγα ποῦ ἰπ {Π6 βαπηθ ᾿ἰπ6 οἵ ἀενεϊορεμηθηΐ ἃ 
πε βἴουνυ οἵ Νίηιβ: γαύμου ἀο ὑπεαὺν τοργθβδεπΐ ἃ 
ΡάγΆ116] ᾿ἴἰπῸὸ οἵ ἀεβοοηὺ ἴθ ἐπα Ὠϊβίουυ οἵ δοίϊίομ, 
Πα πε ὕνο ψεύα δἴγογνναυαβ ἴο σου θῖπε ἴο ΡΙῸ- 
ἄποο {πΠ6 ατεοῖκ πονοὶ ὑπᾶαὺ να πον. Μυυπο]ορῪ 
Πα Ὀεοοῖηθ ἰπ ΑἰἸδχαπασίπε ἀπα Ηο]]θηϊϑῖο {πη 65 
πε νεῆῖϊοϊα ἔου {Π6 Ἔχρυθβϑϑίοη οἵ αὐ: Ὁ ννὰβ δἰπηοϑῦ 
ἃ σοηνδηΐϊίοπαὶ ᾿ἰ οΥαΙῪ ἴοση. ΤΠηῸ τανὑμο]ορίοα] 
ἴα] 65 ψν ΒΊΟἢ Ραυ πο ηῖι5 Πὰς. σίνε τι5 ἴῃ Πϊ5. ΤΟ] ] δ οὐοη 
Πᾶνα 1 016 ᾿πξεγεϑῦ ἰπ {Πα ννὰν οὗ [01Κ-Ἰογε οὐ σε] ρίοι ; 
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ΑΡΡΕΝΏΙΧ ΟΝ ΤῊΗΞΕ ΘΕΕΕΚ ΝΟΥΕΙῚ, 

1Π6 ταν ὑΠο]ορν 15 ἀρονα 8ἃ}}] τηδάα πε στουπάννουκ [ῸΥ 
ἴῃ 6 ἀεδνοϊοριηθηῦ οἵ οιηοϊΐϊοη. Οὐὐ πο 5 Ἕ8]]15, 
ΟΥ̓ ΔΎ ὙΥΥΓΘΙ νν Ὁ Δ ἀγὑϊϑῦϊο 56 η86 νγπο ἀεδξευτηϊηδα 
ἴο ἔουιπμα Πὶβ ὑνουὶς Οἢ [6 ϑυχητηδγο5 σίνθῃ Πΐτη ἰπ 
{Π 656 βκοίθίοηῃ ἤους Πἰοηιαποθα, νου πα ὑπαὺ {πε 
οΠαιδοϊξουιϑῦϊοβ ᾿ΪΘπαϊηρ ὑπεοιηβεῖνοβ θοϑῦ ἴο δἰ θογαϊοη 
νου ποὺ θὲ ὑποὶν το]ρίοιιβ Οὐ ὨἸδίου!οα] δἰ ηΐβ, 
θαὺ τὰαῦπου ποθ οἵ ετηοίίοῃ ; ̓ θδίουβϑυ, Παΐγεα, 
Δα Ὀ᾽ το, Πα ἀΌονο 41} ΠΠΠΔΡΡΥ ἃηα ραβϑίοπαῖε ἰόν. 
ΤΆΚΕ6 ἀνὰ ὑπ6 ϑυνιοα Υ τηγὑπο]ορίοαὶ εἰθιηθπὺ (880- 
δὐϊταῖα, ὑΠᾶὺ 15, {πΠ6 πδιηθ8 οἵ ἀπκηονπ ΡΟΙΒΟΠ5. [Ὁ 
ὑΠ 6 βϑιηϊ- ἰβίουϊοαὶ ομαγαοίθιβ οὐ ψ ῃοῖὴ πε βἴουϊθβ 
ΔΥῸ τ ]αῦθ 4), ἀπ αἰτηοϑῦ 411] πηϊρηῦ βοῦῖνο ἃ5 {πε ρἱοῖς 
ἴον πον ε]5, οὐ ταῦθ θυ ρᾶγὺβ οἵ πονε]5, οἵ τῆς Κιπα πᾶ οὺ 
σΟΠΒΙ θυ δίϊοη. 

ΟΥ τς δοΐπδὶ! ρεηθϑὶβ οἵ ὑπ Ἰοῆρ ἤονῈ]5. τὰ- 
Τηδ]ηΐπσ ἴο ᾧὉἋ85 ὑπεῖὰ ἃγὰδ βουδδὶ ὉΠΌΟΙΒ δυΐ 
1016 οονίαϊηΐνυ. Βομάθ νου] πᾶνε τ Ὀδ]ανα 
ὑπᾶαὺ θυ ψεῦα Ὀθεσοίζθη οὗ ἃ υαπίοη οὗ δοοοιπηΐβ οὗ 
[θα] οῖ5. ὕγανε]β ὁ. ὑΠ6 ομ6 5146 ἢ ἰονα βὕουϊθϑ 
ΟὨ πε οἶμαι, οὐ αὖ δὴν γαῖα ὑμπδῦ ἃ ἴονὰ ᾿πἴογοϑὶ 
ννὰβ δααδα ἴο ἴα]65 οὗ ἔτανθὶ πα νψὰῦ. Βαΐ 506 ἢ 
Βρθου]αύοηβ ἃ΄Ὲ 501} ἴπ ἴη6 γαρίοπ οἵ Πυρούοβίϑ, 
8 να 5Π84}}] ἀο εύζευ. ἴο δχϑῆγϊπηθ ὑπ6 ψοΥΚ5 ἃ 
παν τὸ πη ἴο Παζᾶυα γ8 8) Θοῃ]θοῦαγ65 ἃ5 ἴο ἐπε ὶν 
ΟΥΡΊΗ. 

Οπα οἵ {πῸὸ Βυχαηίίηθ ἱπηϊξαΐουβ οἵ ἴπΠῸ ατεοκ 
ΠΟν 615 ργθῆχϑα ἴο 5 τοιθᾶποθ ἃ 1{{0]|6 ργθΐδοθ Οὐ 
ΔΥραμη θη :--- 

“Ηργο γϑδα 1)γ}.51}14᾽ 5 αἴθ ἀπα ΟΠ υ]ο} 68) --- 
ΕἸΙρ, ννδπαθυϊηρ,, οαρύι1 68, ΓΘΘΟ 68, ΓΟΔΙ Πρ 5688, 
ΠΟΌεΥ5 πα Ρῥυΐβϑοηβ, ρἰγαῦθϑ, Πα Πρ Υ5 ΡῚΡ; 
᾿λυηρ ΟΠ 5 850 ἄθερ ὑπαῦ πδνϑι βὰπ οου]α αἱΡ 
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ΟΗΑΒΑΟΤΕΆΕΙΒΤΙΟΒ 

ΗΙἸ5 γτὰγϑβ αὖ ποοη-ἄὰν ἴο ὑμϑῖν ἀἀΥΚ γΘ 6655, 
ΟΒαϊπεα παπαᾶβ δηα ἔδεῦϊ ; ἀπά, σγϑαΐθυ Πᾶν] 688, 
ΡΠ Ὰ] ραγξϊησθ. [δῦ {Π6 βἴουυ [6}}5 
Μαντίασε, ἐποιρὴ Ἰαΐθ, ἃπα ἐπα νη ψεααϊπρ- 

Ρε}15.᾿ 

Νιίοεῖας Εππροπίδητϑ᾽ ΝΟΥ πιοάδγαΐε νϑύβεϑ τηϊρῃΐ. 
ΓΘ Δ} ν Πᾶνε βευνεα 5 πε ἀδβουϊριϊοη οὗ αἰπποβὺ Δ ΠΥ 
οπα οὗ ἐπε βευῖθϑ, οΠμδηρίηρ [Π 6 Ππᾶτηθ8 δίοπθ οἵ {πε 
Πεῖο ἃπᾶ ἢεγοῖπθ. ἊΑ τοπηδηΐζίς ἰόν δἴουυ ἰ5 {Π6 
Πγοδα οα νυν ο ἢ ἰβ Ππηρ᾽ ἃ ϑιοοθββϑίοη οἵ βϑηϊπηθηΐα] 
Δα βεηβαῦομαὶ δρίβοαεβ; ὑΠ6 ὕνγο πηδῖη οΠδυδοῖθυβ 
ΕἰΠΕΥ [811] ἴπ ἴονε ἢ ὁπ ἃπούμευ 500Π ΔῈ Υ 
{Π6 ορεπίηρ οἵ {ῃξ δἴουυ, οὐ πῃ 801ὴ6 οᾶβϑ865 81Ὲ 
δούαδ!ν τηϑυτϊοα ἃπα ἱτηνηθαϊαίθὶν βαραγαϊβα ; παν 
ΔΥΘ ΒΕ Πα οΥθα {ἴπηα πα ἀρϑίη Ὀγ Π6 πηοβῦ ᾿σηργΌ 4 0]6 
τηϊβίογξαποϑβ, ὑπο ν ἴαοα ἀθαΐῃ ἴῃ ἜΥΕΥῪ ουτη ; 5 3  αἰΔΥῪ 
ΘΟΌΡΙ65. ἃγα ϑβοιηδίμηθβ ἰηἰτοάποθα, ῃ6 οουτβα οἵ 
ψΠο56 ἴτε ἰονα ΓΤ Π5 ΨΘΥῪ [{{{1Ὶ6 βυηοοῦπου ; θοῦ {πα 
Πεῖο ἃπαᾶ ἤείοΐϊηθ ἱπϑρῖτα ἃ ψοκεαὰ ἃπα ΠΟρΘ] 685 
Ιονε ἰπ ἐπε Ὀτεαϑὶβ οἵ οὔπϑῖβ, ψῃο Ὀεοουηθ Ποϑο!]α 
ἰπῆἤπθποθθ, βθοιηΐηρ αὐ ἐἴπηθβ κα ὶν ἴο Δοσουη] 15ἢ 
πεῖ ἢἤπα] βεραγαϊϊομ, θὰ πανοῦ ψἱἢ οοτηρ εἴα 
ΒΌΘΟΘΘ5 ; ΟΟΘΟΔΒΙΟΏΪν {Π6 παγγαῖῖνα βδἴορβ ἰοῦ ἐπε 
ἀεβουϊρίϊοη οὗ ἃ ρῖδοθ, ἃ 566 Πη6, ΟΥ̓ 8016 πϑί18] 
οὈ]εοῦ, ἀϑαδ]ν τεαοϊθπῦ οἵ ὑπ σοτητηοη-Ὀ͵αοα ΌΟΟΚ, 
οὐΐν ἴο θὲ γεβϑαμηθα αὖ οποα ψῖῦῃ ὑπΠ6 ραϊηξα] δα- 
νεηΐατεβ οὗ {πε Ἰονίπρ σοὰρ]Ὲ ; 8ἃπα οἡ {πε ἰδβὺ 
ῬΡᾶσα 41} 15 οἰδαγεὰ ὑρ, ὑπ σοομηρ!!οαῖεαὰ {πῃ γαδαβ 
οἵ {πε ἴον [ἃ]] ἀρατὺ στ ἀδίδι θα ἃπα ἰδησίῃν 
Ἐχρ απαύίομβ, πα {Π6 ΠΔΡΡΥ Ῥαὶΐν 18 ππϊξθα ῸΥ Ἔν ῸΥ 
ψ ἢ ὑπ ρῥτοβροοῦ οὗ ἃ Ἰοπρ' ἃπα ργΌβροτοιιβ {πὶ θα ΐοσε 
ὕΠ 6}. 

Νὸο αἰξζεμηρὺ οἂπ ἤθτα 6 τηδάς ἴο σῖνα {πε ρ]οῖβ οἵ 
ἴΠ6 πονεὶβ ἱπαϊνίπ}}ν: ὑπΠ6 ἘΡΊ5η γα Υ ΤηΔΥῪ 

4τι 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ ΟΝ ΤῊΗΞΕ ΟΘΒΕΕΚ ΝΟΥΕΙῚ, 

ΡΟΥΠΡ5 θεβὺ παρα οἵ {π6ππ’ Ἰδηρὶῃ ἀπα σον] αἰ οῃ 
ἴῃ Πυη]ορ᾿ 5 Πιδίορῃ Γ᾽ ΕἸοίίοη. ἽΠῈ ννοὺῖκ οὗ τότε 
τοοθηῦ βοΠο τ 85 Πουγανοὺ γαῖμου οἤἢδηρεα {πὸ 
ΘΠΤΌΠΟΙΟρΡΊοἃ] 5θαπθηοα Πόσα ὑΠπαῦ ἴῃ ΠΟ ἢ πον ἡνεταῈ 
ἔουτηοΥν ὈΕ]Ιθνεα ἴο οσουν: ἃπα ὑπ ξΟ]]οννίπρ 115 
οῖναϑβ ἃ ΤΟῸΡἢ 1668 οἵ ουγτεπῦ ορίπίομ ἢ ἔπ πα θ] θοῦ. 
ΤΠ6 Ράργτιβ ἢπα 5 ἴῃ Εσγρὲ οἵ {πες Ἰαδὺ {Πὶγν γϑᾶγ8 
ἢανα πηϑϑῦ θα δα] θΥ ὉΠ ΘΟ 65, Πα ΟἿΥἹ ΘΟΠΟΙ 5105 
τηδυ ψγ06}} θὲ αἰβύανθεα ἀραὶ Ὁ. ἔαγ Ποὺ αἸβοον θυ 68. 

ΟΠμαγϊίοη οὗ ΑΡμγοάϊβδιαβ (ἢ ΟἸΠἤδογθὰβ δπα ΟΠ ρΡ Βα. 
Οὐδ 18). 

ΧΘΠΟΡΒΟΗ οἱ Ερῃθϑ185, Ερλμεβίαςα, ἨδΌγοοοπιοβ πᾶ 
ἈΑπίμθδ. 

(ΔαμοΥ ππκηονη.) ἈΑΡο]]οηΐτ5 οὗ ΤΎτο.ἢ 
ΤΠ] Οἢπι5 (ἃ ϑ υυἹ8). ΒαΡρμίοπϊαςα,Σ ἘἈποάδποθ ἂπᾶ 

ΘΙ ΠΟΗΪΒ. 
Απύϑομτιιβ ΠΊΟΡ ΘΗ 685. ' 1)6 τηυηοπαϊοεγζ ἐπῖπϑ Ῥεψοηε 

Τλι6.8 
Ἡδ]οάοτγιβ οἵ Εἰπηθβὰ. Αεοἰμιορίςα, Τῆρᾶρθηθθ ἃπᾶ 

ΟΠ ΔΊ οΙθᾶ. 
ΤιΟΠΡΊΙΒ. Ραϑέογαϊ8, Τ)Ρ μη ΐ5 πα ΟἸ]οο. 
ΑΟΘὮΒ1Π165 Ταίϊιβ οὗ ΑἸΙθχαη-ὀ ΟἸΠορμοι ἃπα ΤΘποΙΡΡΘ. 

ατ]8. 

Ἐπιβύυ ἶπι5.4 Ἡνβηγῖπθ θη Ἡγϑηηΐδα5.. 
Νιοοίδβ ΕπιρΘη Δ Πτ18. ΟἸΆΓΙΟΙ65 δα γα 51118. 
ΤΠδοάογιιβ ΡΥΟαΓΟΠΊ118. Τ)ο51 0165 δηα ΒΠοαδηΐῃθ. Ὁ 
Οοπδύδηθπηθ Μϑηδ58568. Αὐιδύδηαθυ δηα (8 ]110} 688. 

1 ΠῊ 6 ΟΥ̓ΘΘΙΚ ΟΥΡΊΠΔ] 15 Ἰοϑῦ, δπα ὉΠ 6 πονθὶ 15 Κπον ἴο τι5 
ΟὨΪν ἴῃ ἃ Τιαὐϊη ὑγϑηϑ] Ό]ομι. 

2. Νον οχιϑύθηῦ οὐἱν ἴῃ 8ὴ ἀὐϑύγαοῦ ἴῃ ὅπ δεδίϊοίπεςα οὗ 
Ῥμούϊα8. 

85. ΑΙθὸ που ὑπγοαρῃ ΡὨούμια. ΤῊ]5 15 ἃ οοτη ] ηδύϊομ οὗ 
τ Ἰον-ϑύουυ ἢ ἃ ὑγᾶνθ]- θοοΪς οἵ τηϑυνϑ]]οιιβ δανθηΐιγοβ, οὗ 
{π6 ἰπα βαυϊτιΖθα ἴῃ Τλιο δ 5 ἤογα Πιδίογα. Τὺ 15 ὕππ5 6 
πὐαγυϊηρ-ΡοΙηῦ οὗ ΒοΟΠ θ᾽ 5 ὕΠπθοὺν οὗ {η6 οΥἹἱρὶπ οὗ ὑπὸ ατθοὶς 
ΠΟΥ͂Θ] πηθη ]οπθα ον. 

4 ἨΙϊ5Β ΠδΠ16 νγᾶὰβ 850 ἴουιηθυϊν τυυιύθθη Ἐπιτηαύ τι, Ὀιῖὺ 
Ἐπιβύαυ τι 15. πον ὈΘ]ΙΘνθα ὕο 6 οογγθοῦ. 
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ΤῊΗΒ ΝΟΥΕΙΙΒΤΘ 

ΤΠ6 βουῖεβ μη (Ππανίζου ἴὸ ΑΘἢ11165 ας 5. τᾶν 
θὲ οοῃβί θυ ἴο οονοὺ ἔγομι ὑπ 6 δαν]ν 5θοοπα σοηξασΥ 
4.Ὁ. ἴο ἔπε ἰαΐε {πιγὰ : Π6 ἰαδὶ ἔα Πδηγ65 ἀγα ὑῃοβα 
οἵ Βυζαμίϊπε ἱμηϊϊαΐουβ οὗ ἃ Ὁ ἰαΐθὺ {τηθ, αἀδίηρ 
ΡΓΟΡΑΌΪν ἔγοῖὰ ἴῃ6 ὑννε ἢ οαπΐασν. ΤΠ ᾿πηζαΐοη 
οἵ Ελιβίαϊῃϊι5. 15 οοτηραγαξ νον οἷοβα : ἢ6 ἕο] ]ονγβ ἐπα 
ἑοοϊβίερϑβ οἵ Ηε]]οάοσιιβ πα ανεῃ ἐγ ῖε5 ἴο τοροάπος 
Πὶ5 βῖγν]8. ΝιΙοοῖαβ Επρσϑηΐδηιβ ἅμα Τδοάοτγιβ Ρτο- 
ατουτ5 νγοῦθ ἢ βϑυ- δοοθηΐαα] ἰδ ἷοβ ; (οπϑίδηξίης 
Μδμηδββαβ, οἵ σῇο μὰ πᾶνε Ὀὰὺ αρτηθηΐβ, ἴῃ {Πα 
δοοθηΐαδὶ “΄ ΡΟ] 68] ᾿ νεῦβ6 ν]οἢ 15. οπαγϑοϊουϑίϊς οἵ 
τηοάθυη ατεεκ ροείνν. 

“1ὸ 15 ομίθῆν ἴῃ πε ἤοίίομβ οὗ δὴ ἃρθ,᾿ 58 058 
Ἰθαηΐορ, ἐπουρὴ μα ἰ5 ννῖθα ἐποιρὴ ἴο ἰπέγοάιϊος ἢϊς 
βϑηδιηδηΐ Ὀγ [Π6 βανίηρ' οἰδιιβ6, τὲ ἤαδ δδθη γϑηιαγζοι, 
ἐς ἐπαῦ να οδῃ αἴβοονεν {πε πιοά 65 οἵ ᾿ϊνίηρ,, ἀγ655, ἀπα 
Τη8 ΠΠΘΥ5 ο {πε ρευϊοα. Βαΐ 1 15 ἴο ΡῈ ἔδαγεα παῖ 
116 οου]α θς6 ργεαϊοαϊεα οὗ Π6 τηδηποῦβ οὐ ὑπουρῃῖς 
οὗ ἐπε δυΐϊῃοῦβ οὗ πε ψνουκ ὑπ ΕΥ σομϑ᾽ ἀδθυδίϊοῃ, ΟΥ 
οὔ {πεῖν σοπ ΘΠ ρΟΥ ΑΓ 165, {γῸ ΠῚ} ἰη 6 Π8] ον] άθποα ]0Π6. 
Π6 οοπΐεηΐβ οἵ ἃ ρᾶρὲ οἵ ἃ ποίεθ- 00 }Κ ἀγα βομηδὶϊπη85 
ἱπέγοάποδα, ποῦ αἰννᾶγβ νεῖν Δρριοργίαζεϊν ἢ θα ἴῃ 
σΘηΘΙᾺ] Π6 δοίϊομ βεϑὴβ ἴο θὲ ἰακίησ ρἷδοθ ἴπ ἃ 
Οὐγ]οῦ5 {πη 6] 655 ψουνἹα---[ῃ6 Οταθοῖϊβοα Εδϑῦ, ὙνΠῈ 6 
οἰν"] σα τοι μη θα νεῖν {016 ον ἃ ὑπουβαπα γε δγ8. 
Ἐργρί, Ρευβία, Βαρυ]οπΐα, νἤ σαν οὺ {Πα δοϊίοη ἰ5 Ἰαϊά, 
ἃγ6 θα πᾶμηθ8: {πδ6 βιυτουπαϊησθ ἃ Πα ΡΘΟΡΪῈ ἃγῈ 
{Π6 88 πη6 νυβαΐενευ ὑπΠεῸ οοιιηἶγν 15 ο4]1εα, ΟΥ̓ ρϑυοθο- 
Ἰοσν ἔμευα 15 Βοδυοα]ν ἃ ἔγαοα, εχοθρὺ ρεῦμαρβ 'ἰπ ἔπε 
506 Π65 Οὗ Ιονε᾽ 5 ἀννακαηΐησ ἴῃ {Π6 Π)αρληῖς απὰ (μίοε: 
8 ΠΥ αἰζετηρῖ ἱπάδοα αὖ ομαγδοῖθι-αἀσαννηρ' 15 ἑαϊηῦ πα 
γΤΟῦρΡῃ. ΤΠεη νι ηϑΐ, ἰὉ τὰν θῈ ἀϑκεά, 15 {πε γεϑυϊαπὶ 
ναϊὰθ ἴο 8 οἵ {Π15 οἷἶα85 οἵ ᾿τογαΐασα ἢ πα ἐπε 
ΔΉΒΥΨΘΙ πγϑὺ θ6 ὑπαὶ [Ὁ 15. τη ἢ 1655 ἰπ ὑπθβθε νου Κϑ 
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ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΝ ΤῊΝ ΟἈΒΕΚ ΝΟΥΕῚ, 

ὉΠΘι θα ῖνοβ ὑπᾶπ ἴῃ ὑπαὶ ϑιοοθϑϑοῦβ ἃπα πΠ6 ἀε- 
βοθπαάδηΐβ πον πᾶνε Παα ἴῃ το θυ ἀγ8. Ουΐ ἔοτε- 
αν θυ οἵ ὑπῸ Ἰαῖθυ ἢ θηδίβθαποθ το Ηδ]]οάοσιβ ἢ 
ΡΙΘαϑανδ, ἃ58 γα κῆπον, ΠΟΙ 6Ὲ ΜῈ 5000 {Ππ: βμυΐ 
ΟἿἿ ἔθ 6] ηρ 156. ΟὐΪγ ομα οἵ ϑβαϊιοὺγυ---Ὀυουρηῦ ὑρ οἢ 
ϑοοα πονε]5, ννῈ ἃγὰ θογδα ψ ἢ ὑπο ῖὶν τα 6 ρυδα θο β80 18 
οὗ δηὐαυϊγ. Τὴ νᾶϊὰθ οὗ {πμεβϑε βγευ [1165 ποῖ 
οηΐΪν ἴῃ ὑῃς ἰδοῦ ὑπᾶῦ ὑπῸῪ ἃῇα ἃ ργοάιποῖ, Ππονανεῦ 
᾿πηρογθοῦ, οὗ ατὐϑεὶ ὑπουρηῦ πα ἰαδῖθ, θαῦ ὑμπαὺ ὑπ ν 
81Υ6 ὕΠ6 τοϑαϊῦ οἵ ὑῃ6 ψογκίηρ οἵ Οὐθηΐαὶ ἰά6α5. οἡ 
ἘΤΌΡ Δ τη η65---ἃ ΠΔΡΡΥ οοπ]αποίίοη οἵ θοαν πὰ 
βρ᾿τῦ ἡ ΒΙοἢ Ὀεραῦ ὑπαὺ 016 ο]8855 οἵ ᾿:ὐογαΐασγα νυν ΒΙ ἢ 
15, γγ 116 ποῦ οἷ 5ουϊοιβ δὑπαν, αὖ ᾿θαϑδὺ πα οἵ {πε 
σγθαϊοϑδῦ βου ο 65 οἵ οἱἱἵ ρθᾶθασθ. ΕἸοίίοη ἰδ οὁμ6 οὗ 
ὑΠ6 νεῖν ἔενν οἵ ὑπε ἱπνεηθομβ οὗ τδη ὑπαὶ Πᾶνε 
ἱρόν ἴῃ {πς6 οοι86 οἵ ἴΠ6 ἃρ85: πα ἴῃ6 Κϑεη- 
ΒΙρηϊεθα τηδὺ ἅμηιι86 ὑμποιηβθῖναβ ΟΥ̓ οϑρυίηρ ὑΠ6 σϑυτη 
οἵ ““Ἴτθάβασα [5]4πα ̓᾿ ἴῃ ἴῃ6 Δ εἰμίορίοα, δια ἴῃ 6 
1)αρλνιῖὶς απὰὦ Οίοο τὰν ἔαϊυν Ὀ6 οοπϑίογεα {πῸ 
βριτδπ] ον θ αν οἵ “ΤῊ Εογεϑὺ [ονϑυβ.᾿᾿ 

τ Πᾶθ ὈΘθὴ ΠΘΟΘΘΘΔΙῪ ἴο ΘΟΠΒΙ ΘΙ ἃ ΨνΘΙῪ ἰᾶῦρα 
5] 6 οὐ ἴῃ ἃ νΕΥῪ ἴδνν ρᾶρεδϑ: πᾶ 1Ὁ ψ1}} θῈ απ {πὰΐ 
ὑΠ6 ἔΟ]Πονηρ ὈΟΟ 5. Ψν1}} τ ρὰν παν ἴον. ὑποβθα ψῃῸ 
νΊ5} ἴο φῸ ἰπΐο {πα βιθ]θοῦ ἴῃ ἃν αἀαἴα]. Τὴδ ἰοχίβ 
οἵ ὑπὸ νοῦ ὑποιηβοῖνοθ ψν1}] θΘοοὺπ 6 ἀνδίϊ 16, ᾿ὖ 15 
ἴο θὲ Πορεά, ἰπ ὑΠ6 [,0ΕΒ ὅ'ευϊθ8: ὕΠ6Ὺ τηδῦὺ αὖ ργδδϑηῦ 
μὲ ἔουπα ἴῃ {πε ΓΘαΌΠΘΥ οἰαβϑῖοαὶ ἰθχίβ, εαϊτθα Ὀγ 
Ηεγοποὺ (1 μεἰρχὶρ, 188, οαὖ οὗ ρενϊηῦ), ἃπα ἴῃ {Π6 
ΕἸσταη- 11οὐ οἸαβδίοβ (Ράγῖβ, 1850, εἴο., 581} οὐϊαϊη- 
4016), εαϊῦοα Ὀν ΗΙβοῃῖρ. Αρατὺ ῸΠ βεράγαΐα δα Ὁ] 05 
οὗ τὉη6 νϑυΐϊοιιΒ πονϑ]ϊδῦβ, ὑΠὶ5 Ἰαύθαυ 15 Ῥευπαρ5. ὑΠ6 
τηοϑὺ οοηνθηϊθηῦ ἔουτη ἴῃ νΐο ἢ ΠΟῪ τᾶν θὲ τεδα: 
ὕΠϑν ἃῇ οοηϊαϊηθα ἴῃ. ἃ 5016. νοϊαμηθ, νυν τ ἢ ἃ [αὐϊη 
ὑγϑηβιαιϊοη δα Ὀγ δἰἱάθ νὰ ὑπΠῸ6 ἰοχὺ. ον {πὲ 
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ΒΙΒΙΠΙΟΘΒΑΡΗΥ 

ϑαπεῦαὶ οομβίἀδγαϊίοι οἵ ἐπε βαθ]εοῦ, ὑΠ6 ΤὈ]]οννπρ' 
θοΟΚ5 816 ὑθοομηηθηαᾶθα ---- 

Ἡποί, Ῥ. 15. ὙΤ7τγαϊίέ ἀε [ογίψίηε εἰε5. Ποριαλβ. 1671], ϑὗα. 
ΤΗΘ ἢγϑύ ἱπνοϑυϊσαύίοη οὗ ἃ τῃηοᾶθυῃ Βοηοαγῦ. ΟΠϊοῆν οὗ 

Ὠϊδύον!οδὶ ᾿ηὐογοϑῦ, Ὀπῦ οοηὐαϊηΐηρ δὴν δοιῦθ ΓΙ Δ Κ5 
ΟἿ ΒΟΌΓΟΘΒ, ὙΠΟ ἃΓ6 οὗ ρϑυτηδηθηῦ να]. 

Ῥυηορ, ὁ. 7λὲε Ηϊβίονῳ ὁ Ίοίου. ἘΠΔΙΠΡΌΓΡΉ, 1816. 
5811] ἴῃ ρυϊηῦ ἴῃ {πΠ6 Βομη Τ θγαῦθθ. ΤῊ θοβῦ ρϑῆθγαὶ 

γγουὶς οὐ ὑπ6 βιθ]θοῦ--ἃ ογραϊῦ ο ἘΠ ΡΊ5η ΠΠΘΓΑΡῪ 
ΒΟΒΟΙΔΥΒΗΙΡ. 

Ομ ββϑηρ, ἃ. Ἢϊϑέοϊγε ἄτι γοηιαπ. .. (ατ3 ᾿᾿απέϊχιῖέέ σγοοχιε 
εἰ ἰαξπε. Ῥατγὶβ, 1862, 

Α νϑὺν ψγ]θ βιγσνου οὗ ὕμ6 σΠο]6 οἱ δηποϊθηῦ Πούϊοη : 1 
οομ δ! ΠΒ τηπιοῇ ὑμδὺ οαπποῦ Ὀ6 ἔουπα Θβθνν ΘΓ. 

Βομάθ, Ε΄. 2267 ογίθοϊιίβειε Ποηιαη. ἸΤιοϊρχὶσ, 1876, 1900, 
1914. 

Ῥγοΐουπᾷ, 1 βρϑθουϊαύῦϊνθ. ΤῊΘ Ἰαὐαϑῦ θαϊύϊομ οοπύϑ]η5 ἃ 
γεϑιιγηέ οἵ ἰΠ 6 τηοβῦ πιοάθυῃ αἸἰβοονθυῖθβ ἃπα ὑΠΘΟΥ]65 ὈῪ 
Υν. Βομιηϊα, 

ΒΟΒα, ΥΥ. εν σγιεοϊιξοϊια Ποηιαπ, ἴῃ εις «Τα ϑιϊοίιεν Κῶ" 
α668 Κἰαβδβίβοε Αἰέογέιηι, ». 4θ6. [μοἰρζΖὶρ, 1904. 

Α τονίθν οὗ ὑΠ6 ροβιθϊοη [κοι ἀΡ ὈΥ Το θη ΒΟΠΟ]Ρ ΒΡ 
Οἢ Π8 ΟὙὝΘΘΚ ΠΟνΘΕΙ. 

ὙΝΟΙΗ͂, 5. Τι 17}ιὲ αγοοῖ: Ποριαγιοοβ ἔη, Εἰχαδείμαι, Ῥγοϑδα 
Μιοίϊοη. Νον Ὑοὐκ, ΟὐΟἸαμθία {Ππ᾿νουβιῦν ΡῬΥΊΘ58, 
1912. 

Οδνθῖα] μα γβοβ οὗ Ἠο]ὶοάοτγιβ, Τοηρτβ, δηα ΑΟΒ]165 
Ταύϊαβ : δπὰ {πον ᾿πῆπθηοθ οὐ ΕΠ] 5} βἰχύθθηθ πᾶ 
βθνθηύθθηθῃ οοπηύαγν ᾿ἰὑογαῦμθγθ. 

ῬΒΠΠΊπΊουο, “. 5. 716 Θγεοῖ Κοηιαηοεβ, ἴὰ πηι δ], 1, Ἰἰεγαΐιιγε 
απ ἐπε ΟἸαββῖοβ, ». 87. Οχίοτγα, 1912. 

ἸῺ δββᾶν, ἂὖῦ ὁποθ ΟΥὔΙΡΊῚΠ8] ἃ μα σον ηἰθηὐ]ν 5 ΠῚ] ὙἸ βίην 
Θϑοθυ δ! Πα γθβι]ύς, ΒΟ ἢ 15 ῬουδΡ5 ὕμ θοϑῦ Δρρυοδοὴ 
ἴο {ὑπ8 βιιθ]θοῦ ἔοῦ ὑΠ6 σϑπθγδὶ γθϑάβυ. 

ΒΟ 586] σοῦ ΕἸΘΒΟμθηΡουρ, Ὁ. πέιοϊοϊεοϊιιηι σϑγεβοϊιϊεϊιίε (165 
σγίεοϊηβοδοιι Ποηιαηεβ ἐπ Αἰἐογέιηη. Η8116, 1918. 

ϑρθου!αύϊνα, Ὀπῦ ποῦ τπηβουπᾷ. ΤῊΘ δαῦμου οαγ 685. Ο 
Βοος 5 ὑγδαϊύίομ, Ὀαὖὺ Ἰοο κ5 αὖ ὑμ6 ατσϑεὶς πονοὶ αἰπηοβῦ 
ΘΕ ΙΓΘΙΥ ἔγομῃ ὑπ ροϊηὖ οὗ νίϑνν οὗ Πἰὔθγαυν ἴΌΓ ΠῚ. 

4τὸ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΝ ΤΗΝ ΟΕΕΕΚ ΝΟΥΕΙῚ, 

(ΔΙ θη, ἃ. 1.6 αυυοηίιγε αὐ Οἠεέγεα ε Οαἰϊῖγοο. 'αγίη, 

4τό 

Α ὑγϑῃβιαύϊοη οἱ ΟΠμδυ Ομ 5. νου ]ς ἢ ἃ ν ΡῪ ἔπ} Ἰηίτο- 
ἀπούϊοῃ οα ὑπ ΟὙθοκ πον] αὖ Ιᾶῦρθ. ΤῊὴθ Ῥοοϊκ, νυ] ΘΟ ἢ 
15. ὕοο ᾿ἰ0016 Κπονγῃ ο ΕΘ] 5}. Βοη οἶα γβ, οοηὐδϊ 5 Ῥ6Γ- 
ΒδΡ5 ὑπ86 νιαοβῦ ᾿ηνϑϑυραίοι οἵ ὕπθ πον6]5 Ἰοὺ ἴο τι : 
0Πῃ6 Δαῦμοῦ 15 ϑύθερθα 1ῃ ἢ15 βαθή]θοῦ, ἃπα 15 ραγύϊοι- 
ἸΑΥΪΥ ΒΘ οθϑϑία] 1η Βῃθνηρ ὕπ6 ᾿ηὐογάθροπᾶάθηοθ οὗ {Π6 
πογϑ] δύ πα 1 Ῥοϊηθϊηρ οαῦ ὑΠ6ὶν ὈΟΥΓΟΥ 95. ἔγοὺπη 
ΘΟ Οὔ ΘΥ. 

αν," 



ΙΝΉΕΧ ΤῸ ὈΑΡΗΝΙΒ 

ΑΘΈΤΙΑΒΑ :1Υ. 39 
ἈΑΤΏΔΡΥ ΠΠΒ : Π. ὅ, 8 
ΑΠΟΠΪΒΟΒ: ΤΥ. 17: 8 ὈΓΪΠΟΘΙΥν οον- 

ποτὰ οὗ. Μύ. Τα ἴῃ ὑπ6 Ττοδᾶ: 
ὯΘ6 νγὰβ ὑπ ἔδύῃμου Ὀν Αρητγοαϊζθ 
οἵ Αθῆθδβ 

ἈφρΡητοάϊία (8118) : ̓πΠ. 84: τγ. 17 
ἌΡΟΙΪΟ : 1Υ. "ΕἾ 
Ατίδαπθ: 1. ; ἀδυσηζοι οὗ ΜΙποβ 

κΚιὶησ οὗ Ὁ Βανί βϑανθὰ 
ΤΉΘΒΘΙΙΒ ἔγοιῃ {ἢ ΜιΙπούϑγσ, 5ῃ6 
1οἷῦ Οτοῦθ πιῦῃ ΗΪΐπι, ΟὨἹΥ ἴο Ὀ6 
ΘΌδπαοηθα ὈΥ Πἰπὶ ἴῃ ὑπ6 ᾿ἰ5]δπᾶ 
οὗ ΝΆχοβ ΘΠ 851660. Ὁ ΟΉ 515 
ζουπα ΠΕΙ ὕπθιθ ἃπα τηϑᾶθ ΠΕΓ 
Πῖβ τ ῖΐα 

Αϑύν!υβ : ΙΥὕ- 10-18, 10, 18, 19, 
22..-24. 29 

Β8Ο0ΟὮδ : Π΄. 2: ἃ ἴϑιγϑὶθ ΒΘΟΟΠΔ8ΠΔΙ, 
Ῥτίθϑίθαβ ΟΥ νούδτν οὗ ΒϑοΟθτ 5 

ΒΔΟΟΠῚΒ : 866 ΘΙ ΟΠ 5115 
ΒΟΒΡΠΟΓΙΒ (ΒΟΒΡΟΓΊΙΒ) : 1. 80: Π68 

ΠϑΙῚΘ Οὗ 6 ύϑσ8] ϑύγαϊ 5, τποβέ 
ΘΟΙΏΤΊΟΗΪΥ ΔΡΌΡ]Ϊθα ἴο ὕπο ΟΠ Δ ΠΠ6] 
οὗ σοπϑδύδῃ {ἸΠΟῸΡ]6 

ΒΓΔΠΟΉΤΙΒ : ΙΥ-. 17: ἃ γουΐῃ ὈδθΙονθα 
ΌΥ ἌΡΟΠΟ: ΠΤΕΝ ἀοβοθηαδηΐβ, {Π6 
ΒΙδπορίάβ6, ὝΟΓΘ {Π6 πηϊη δύο οὗ 
ὍΠ6 ὕθιμῃρ!θ 8πα οὔϑοὶθ οὗ Αρο]ο 
Θιαν τ 5 πΘ8Ὶ ΜΙΙΘῦτι5 

ΒΓΙΥΔΑΧΙΒ: Π. 28 

σδγῖα: 28: ἃ. αἰβυτιοῦ οὗ 5... 
᾿Αϑβῖα “ Ἔς 

[3 τ} ΕΠ 9: Ιν. 18 
Ομ]οὸ : 1. 6, οὗοα. 
ΟΒτομΐβ : ἧς 15: 1ν. 88 
ΟἸδατίβξα Ὁ 1γ. 13, Τὸ 20, 80, 81, 83 
Ουρὶὰ : 866 Τίονθ 

ΤῬδΡἢπΐ5 : 1. 8, οἷο. 
Τοιηθίου : 866 ΟὉγΘ 5 
ῬΙΟΠ ΒΟΡΉΒΠΘΒ: ΙΥ. 23 990-22, 25 

26, 29--31, 33.30, 38 

ΑΝ ΟΗΠΟΚΝ 

Ὁίοηνϑιβ (ΒΔΟΟΠτ5) : 1. 16: π. 5. 
896; π|. 9-11: ἐν 9: 4... 8. 15. 16. 
25. 20 

ὭὌὭΟΓΙΟΟ :1. 15--21. 28, 80--32 - τν. 38 
ὌὭγγασβ : τι. 859: τ΄: 285: Φγοδ- 

ΠΥΤΏΡΉἢΒ 
ἘΣ ἃ ἢ 1. ΡΝ πον; 

86; τπ. δ, 7, 9, 10, 25, 257, 599-32; 
τγ. 7, 25, 28, δ1-.-55. 47, 88 

Εατίῃ : τππι. 38 
ἘΠΟΏΟ : Π. 7: ΠΙ. 28 
ἘΡΙΠΕΠ 8 π πἐο τ Ξ Π. 89 : νΠΠΡἢΞ 

γΏΟ φῬγοϑίαθα οὐϑσ ὕη6 βούκβ 
ἘΣΠΘΓΤΟΤΏΙΙΒ : 1Υ. ὅ, 6, 9, 18 

αΐεο8 :τν. 21 
Ἐοτίμηο. ττι. 84: ΤΥ. 24 

αδηντηδαθβ (ἀδηνπ66) : ΤΥ. 17: ἃ 
θαυ ἃ] σψοῦΐῃ οαττίθα ΟΥ̓ ἘΡ 
ΘΑΟ65 ὅο 6 6 ΘΌΡΌΘΔΤΟΙ οἵ 
Ζ615 

απδῦμθο : 1Υ̓ὄ. 10-12, 16, 18--290, 29 

ἨρΙδδη ΝΥΙΤΩΡΗΒ: Π. 28: 
ΠΥΤΏΡΗΒ 

ἩΘΙΓΙΉ6Β : 866 ΜΟΓΟΌΓΥ 
ἩϊΡρΡἄβιιβ : 1Π.1, 2 

ἴδη- 

Τπαϊδη8 : ΙΥ. 8: ὁπ6 οὗ {Π6 5ὕογίθβ 
οὗ Ὀίοη 51:5 γαϑ ὑπαῦ Πδ πηδᾶβ 
80 Θχρϑαϊοη σαϊηβύ πὸ Τπα ἴδη5 
8Π6 ὑγ τ ρῃη6 α ΟΥ̓ΘῚ ὕπο 

ἀνθ 1: 5 1, {τ 12 Ὁ 55 

τσ τε, δ ἢ, ΤΌΣ Ἐπ ΔΑΘΑΝ 
90, 33, 85; ΤΕ ὩΣ κα 26, 80, 82: 
ΙΥ. 1, ἅ, 7, 8, 10, 18, 14, 17-20, 
22, 24, 80, 32, 5.5}: 87, 838 

Τιδτηρίϑ : ἘΝ. 98, 99, 38 
Τ,ΔΟΙΊΘ6ΟΗ : ΤΥ. 14: Κίς οὗ ΤΙῸΥ 
84 ζαῦμοι οὗ Ῥτίδπι: Βανίησ 
αἰβριθαβθα Ζθϑυβ, Ῥοβοίδοη πα 
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ΑΡΟΙΪΟ σοῦ πιδᾶθ ὅο βΒ6Γγ6 
ΤΔΟΙΠΘοη ἴῸΓ σγαῦθβ; Ῥοβϑίαοῃ 
Ὀυαϊὺ ὑῃ6 νψ4115 οὐ ΤΊΟν, πὰ 
ἌΡΟΙΙΟ ὑθπαρα ὑῃ6 Κἰπρ᾽β ΠΟΟΚ5 

ΤΈΒΡΟΒ. ῬΤΟΘΗΝ ἀπ: Ὁ ΠῚ ἀρ ὩΣ 
Ιᾶῦσθ ἰβϑ]δηα οἵ {ῃη6 τὰ. Αθρϑϑδῃ 

τον (Ουρϊᾶ) : ῬΙΌΘΙᾺ 2: 1. 11, 
92: 1. 606-38, 28, 27; Κ᾿. 18, 84, 
96. 99 

Τιγοδθηΐυτῃ : Π|. 15, 17--:220 ; 1Υ. 88 
40 

ΤΟΥΟΌΓΡῸΒ: ΙΓ. 85; ὈΙΟΉΥΒΙΒ, ΘΧ- 
Ῥ6Ι16α ἔτοτῃ ὑπ ἰθυυϊοτν οἵ 8 
Ἑδοπδ5 οὗ ΤὭταοθ Ὀγν ὑμποὶν κὶπσ 
ΤιγοῦΓριϑ. νἰδιθα Πΐτη τυ ἱῦ ἢ τηδα- 
655 8η6 τηδᾶθ {Π6 νίηθ5 οἵ 8 
οουπύτν ὈΆΤΤΘΗ : ἴῃ ΟὈΘαΐθηο6 ἴο 
ΔΠ ΟΥΒΟΙ6 {π6 Ἐοπθ5 Ῥοσὰπα Ὠΐγὴ 
δηα δηζοιηθ θα Πῖπι ἴῃ ἃ ΤΟΟΚ 

ΜΑΓΒΥΑΒ: ΙΥ̓. 8: ἃ Ρητνσίδη, ΠΟ 
νι πἰβ Ππαΐθ Ομ] θησοα ΑΡΟ]ΪΟῸ 
υὶῦ Ηἰβ Ιντρ ἴο ἃ τηϊβῖοαὶ οΟἢ- 
ἰοϑῦ ; ΑΡΟΙΟ, Ππᾶανίησ ΟΠ ᾧπθ 
ἄδν, Ὀοιιπα ἴση ἴο ἃ ἔτ686 ἃπὰ 
ἤανοα Πΐτη αἰϊνα 

ΜΟΡΘΟΙΪΘΒ : 1Υ. 858-97 
Μο]ίαη ΝΥΤΏΡΗΒ; ΠΠΙ. 385; ΝΥΓΏΡἢΒ 

οὗ {Π6 ἃ3ῃ -ἴγ866 
ΜΟΙΟΙΤΥ (ΗΘΙΓΙΊ68) : ΙΓ. 84 
Μοίμντηηδ: μα ϑβϑθοοῃηᾶ οἷΐν οἵ 

1.685008 : 11. 12-.-20, 28, 25, 27, 29: 
ΤΠ τυ τιν ἀγο ἃ 

Μιι865 : ΠΙ. 28 
Μγταῖθ: 1.9. 159 τ 8. τ Ὁ ΤΙ Σ 

ἀθ. δὰ. θύειν. ώ.10.:ὄ 18.,.19:}2 1: 
24, 82, 88 

ΜνυυΠδπὸ : 0η6 οὨϊοῦ οἰὔῦν οὗ Τι65005:; 
1.1 π| 19. ΘΟ Σ ὙΠ, 1.5 8 τὴν; 19 
99, 84 

ΝΑῚ. 6. τη. 10., 11. 26: 29,.980: 
Ιν. 28, 852, 857, 88 

ΝΥΙΏΡΉΒ : ῬΙΌΘΙΔΙ, 2:1. 4, 6-9, 24, 
δ: τι. ὦ, 8, 17. 18, 20 9». 27. 
90. 31. 94. 98..,99 τῆι 4.,.12. 16. 
1 5 Θ΄. ΘΙ), ΘΙ, ΣΉΝ, 16} ἘΘ: 
19, 22, 26-28, 80, 84-57, 859 

Ραη: Ῥίοθπὶ 2: 1. 16, 27; π. 7, 8, 
17, 28, 24, 56, 27, 29, 80, 82, 84, 

4τὸ 

85, 837-39; Ππ|. 4, 12, 16, 23, 81, 
82: ἐν. 8, 4, 18, 18, 19, 26-928, 
θ, 

Ῥϑηύηθυβ : 1Υ.-. 8; 505 οὗ Αρσαγνὸ δηᾶ 
στϑηάβουῃ οἵ Οδαμηα8, την ΐο 8] 
Κίηρ οὗ ΤΏΘΡΘΒ: ἢΘ6 νγὰβ ΚΙΠοα 
Ὁ ἶἰβδ τποῦύμο ἴθ ἃ Βϑοοῆϊο 
ΤΓΘΏΖΥ ΙῸΓ τοϑιβύϊησ {Ππ6 ἰηὐτοᾶπο- 
τ]οπ οὗ 6 νγουβῃϊρ οὗ ΘΟ  ν 518 

ῬηϊΠούδβ᾽ τι. 8, 7, 8.15, 17, 82. 38, 
8ὅ, 87; ΠΠ. 14: 1γ. 88 

ῬΒΙΟΡΟΘΙΊΘΗ : 1Υ. 89 
ῬΙῦχδ.Σ. ἃ..2..5 1 ἢ 585 5. τρολᾶθει 

Ρϑιονθᾶ Ῥούῃ ὃν Ῥἂπ δἃπα ὈΥ 
ΒΟΓΘΔΒ; ΒΩ 5Π6 ΡΓΟΐθυσρα Ῥ8η, 
ΒΟΙΘΔΒ ΒΌΓΌΠΟΚ ΠΘΙ ὕὅο {Π6 στοιιηᾷ, 
νέας ἀ 2.4. Βὴ6 ὈΘΟΘΙῚΘ ἃ Ρἰπθ- 
Τ68 

ΒΠοάαὰὸ : 1Υ. 86, 87 

ϑαῦυση (ΟΓΟΠ15) : Π. ὅ; ἴδύθοσ οἵ 
{Π6 ΟἸντΡίδη αοαβ 

ϑαῦνυϑ :1. 16: Π. 2: 1Υ. 8: ὑπ6 Π41- 
Ῥοβύϊα! αὐὐοπμαδηΐβ οὗ ΟΠ ν518 

Βογυῃϊδ : ΠΙ. δ; ῃ9 5. ρΡατῦ οἱ ννδῦ 
15. πον Βυδδία 

ϑδαβοΊ 8 : 1|. 84 
ΒΘ θ]ὸ; ΤΥ. 8; ἀδυσηῦοσ οὗ Οδάτηυβ 

κίηὴσ οὗ ΤΊΏΘΡΘ6Β, δηα τηοῦμου ὈΓΥ͂ 
Ζθιβ οὗ Ὠ͵ΟΏν 515 

ΘλΛορηογαά, Ποὺς ἐπα ΤΥ. 89 
ΒΊΟΙΙν : 1. 88 
Θοϊαῖοῦ, Ῥαη, ἐδ : τν. 89 
ΒΟΡΗΓδπὸ : 1Υ. 21 
Βούθυ (0Π6 ϑανίοιτ) : 17. 25 
ΥΤΙῺΧ : 11. 84, 857, 89 

Τιντυθ Σα. 585. 85. 95 
ΤΎΓΪΔΏΒ: 1. 28 
ΤΥΥΓΠΘΙ 88 : 1Υ͂. 8: ἴῃ ΟΥ̓͂ΘΓ ἴο 581} 

ὕἤο ΝάΆΧΟΒ Π᾿ΙΟΏΨΒΙΒ ΟΠΟΒ ΟΠδτίοτγρα 
δι 5ῃ10 ψῃϊοῇ ὈΘΙοησθα ἴο βοὴ 
Τυττθηΐδη (ΟΥ ἘΣ ΓΌΒΟΔΗ) ὈἰΓαΐθβ; 
ἼΡΟΙ ὑποὶγ βύθουϊησ Ι͂ῸὉΓ Αϑὶϑ 
ἰηϑύθδα, ἴῃ ὕη6 ΠΟΡΘ οὗ δβ6)1[ὴς 
ἨΪΠ ἃ ἃ 51δνθ, 6 δυθῆρβα ΐπη- 
5611 ὈΓΣΥ ὑυτηΐης Ὅη86 ΟΙΘ ἰπΐο 
ἀΟΙΡΏ 5 

ΖΘ0Β : 866 Ψυγ 

τιν χὰ νυν. 

ὧν τὰ ὦ: 

᾿ 454. ΓῚ 



ΙΝΘΕΧ ΤῸ ΡΑΒΤΉΕΝΙΠ5, ΤῊΝ ΑἸΕΧΑΝ.- 
ὍΝΙΑΝ ἘΒΝΟΤΙΟ ΕἘΒΑΘΟΜΕΝΊ, ΤῊΝ ΝΙΝΌΒ 
ΒΟΌΟΜΑΝΟΙΒ,. ΑΝ) 

αΕΒΕΚ ΝΟΥΕῚ, 

᾿ΑΡταδαΐδβ, 406 
ἈΑσδτηδηζίβ, 551 
Ἀσδδβ, 509 
ἈΟΘΠδΘδηβΒ, 3521 
ἈΟΘΠΔΘΌΒ, 394 
ἈΟΘΠΙΠ165, ̓ 819, 929, 368, 8567 
᾿ἈΘΏΠΠ685᾽ Τα, 415, 413 
Αοτούαὔιβ, 528 
ἈΑοὔΐδθοῃ, 603 
Αατηθίῃβ, 279 
Αἀοπηίβ, 361, 8367 
ἌΒΔΟΙΒ, 321 
Αθρίδ]αβ, 259 
ἈΘΠΘΕΒ, 335 
ἌΘΟΙ5, 368 
Αὔτο, 817 
᾿Αδβοῆναβ, 369 
οἰπϊορίοα, 408, 412, 414 

Αρίηγα, 8311 
νον, 917 

ΑἸοχδηάαγία, 4 
ΑΤΩΡΗΪΆΓΆΊΒ, Ἦ 
ΑἸ ΟΟΠπ5. 331 
ἈΤΏΨΟΪΔ85, ζαῦμου οὗ ΘΆΡἢΠ6, 8305 
Απάτίσους, ῬὨΣΟΒΟΡΠΘΓ, 285, 317 
Απίῃθα, 412 
ἈΠΕΠΘΊΙΒ, 3801 
ἈΠΕΠῖρρϑ, 9597, 855 
ΑΠΟΠΘΟΝ, 277 
Απίοπίιϑ Ὠίοσθη685, 412 
Ασα 5, ΓΙΥΘΙ δηα τηοιϊηΐαΐῃ, 361 

ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΝ ΤῊΗἙ 

ΑΡΗτοαϊβίαβ, 4192 
ΑΡτοαϊίθ, 269, 321, 8551, 887 
ἈΑΡ]Θα5, τίνοσ, 561 
ἌΡΟΙ]Ο, 807, 353, 367 
ἈΡΟΙΠΟοΗΐτ5 ΒΠΟαΙπ5, ροθῦ, 259, 298, 

919, 3533, 568 
ἈΡΟΙ]Ποπΐα5 οὗ ΤΥΤτΕ, 412 
Αγγτῖδΐθ, 329 
Αγνΐθγιϑβ, 543 
ΑΡυ]οῖαβ, 408 
᾿Αταδίαῃ Ν ἐσηΐβ, 404 
ΑτᾶΡηθα, 357 
Ατᾶβρθ65, 406 
ΑΤΟΠΘ]Αἶβ, 8551 
Ατρίβ, τῖΐθ οἱ Ῥαγύμοηΐιβ, 952, 8551 
ΑὐσδέποΠθ, 945 
Ατρῖνϑϑβ, 521 
ΑΥΤΡΟ, ΤὮΘ, 935 
ΑΥΡΟΒ, 259, 299 
Αὐ᾽βύδπαρσ, 412 
Ατιϑύϊαθβ, 408 
Αὐἰβύοθα 5, 408 
᾿Ατἰβεοοτι αϑ, Ηἰϊβίοτίδη, 293, 329 
Ατιδεοἀοπηυι οὗ Ν,νυβδ, σγδΙΏΤ 8, 

Ατἰβύοῃ, 327 
Ατἰβέοεϊθ, 8901 
Αττηθηΐδηβ, 397 
Αὐ θυ ογιϑ, τὶ ΟἹ ἀτγθδτηβ, 952 
Ασύρθυηϊβ, 985, 291, 8507 
Αϑοϊθρίδοϑ οἵ ΜΨΤΙΒα, σΤΔΙΏΙΉΔΙΔΠ, 

ΑΒβ580ῃ, 341 
᾿ΑΒΒθβι8, 903 
Αββυσίϑῃβ, 397, 406 
Αὐὕῃθμδ, 527, 3351 
Αὐἱὰβ ΟΘΠ1 8, 866 Ο6111π|8 
Αὐχιύμϑτηΐβ, 858 
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Βαδυϊοπίαςσα, 412 
Βδοοῃϑδηΐθβ, 599 
Βδοομῖϑαβδθ. 805 
Βδούτία, 406 
ΒΔ 5115, 265 
Βειθαοηΐϊ,, 8558 
ΒΘΙΘΤΟΡΏΟΗ, 269 
Βίδαβ, 3551 
Βοοσοδοοίο, 409 
Βοθροίϊα, 8599 
ΒῬτούδηημβ, 590 
Βυίδγθιβ, 96ὅ 
ΒΌΡΔΒΙΒ, 866 ΒΥ θαβύτβ 
ΒυΡαβῦαϑβ ἴῃ Οδτγίδ, 261 
ἜΥΙΪΒ, 298 
ΒυζΖαηζίηθ που  ἰβύβ, 405, 418 

Οδατσημβ, 599 
ΟδΙοπιιβ, 297 
ΟΔΙΠἸΤηΔ ΟΠ 5, Ῥοθῦ, 258, 805, 869 
ΘΔ Π68, 412 
Οδπάᾶδα]68, 406 
ΟδηοΡαβ, 507 
ΟδρΡτοβ, 298 
Οδτῖα, 261, 298, 412 
Οδτίϑηβ, 597 
Οδαπιβ, 259, 298 
Οδνδταβ, 279 
ΟθΡτθῃ, ἴαῦμοι οἵ ΟθμΟηΘ, 267 
ΟΘΙΆΘΠΘα5, 298 
ΟοΙἴπ6. 5595 
Οε 05, 281, 885 
ΟδΙάι5, 895 
Οορῃϑίοη οἵ ἀθλία, 267, 541 
ὉΒδοηίΐδηβ, 597 
ΟὨδτίοΙθα, 412 
ΟἸ,ΔΙΙΟΙ65, 410, 412 
ὉΒδστϊίομ, πον ἰβύ, 412, 413, 410 
ΟΠ οπΐ5, 8529 
ΟΠἢΐοβ, 8517 
ΟἼΙ]ΟΘ, 412, 418 
ΟἸΘΉνΤταΒ, 5917 
ΟἸΠ οἷα, 859 
ΟἸἴηη8, 251 
Οἴτοθ, 2907 
Οἴαβ, 845 
ΟἸροῦοθδ, 8501 
ΟἸΘΟΏΨΤΗΊΒ, 929 
ΟΙἰΐ6, 538 
ΟἸΟΡ ΠΟΙ, 412 
ΟἸπ5, 275 
ΟἸντήΘητι5, 297 
Οοτηδοίῃο, 8559 
Οοπδύδηψίηθ δία παϑϑβθβ, πον] δῦ, 412 
Οοτγπίῃ, 808, 8511, 581, 868, 867 
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ΟΟΤΠΘΙπ5 Ο411|85, 866 (8118 
Οοτνοΐδῃ ἢΪ115, 651 
Οοτγοῦβ, 859 
Οοτγνύμιαβ, 8541 ) 
Οοἰζα, 251 
Οὐδ 65, 85 
Οταΐθα, 511 
Οτοΐθ, 271, 848 
Οτουϊπδθτ, 278 
Οὐδ ρΌΓΑΒ, 8555 
Οτόθβιϑ, 528, 406 
ΟΥδΉΪΡΡΙΒ, 289 
Ομ οῖο φορύβ, 562 
Ογάμπαβ, τίνοσ, 559 3 
Ονάοῃ, 848 
ΟνΡτυβ, 2938, 9561 ᾿ 
Ονταβ, 521, 406 ᾿ 
Οὐ ζίοιϑ, 889 Ἢ 

κε. 

Ξ 
ξ 

Ξ 

ῬάΡΠΠπΘ6, 805 
ΘΑΡΠΪ5, 888 
ὌΔΡΠΠΪ5 ἃηα ΟἩ]ΟΘ, 412, 418 
Θᾶτάδημβ, 909 
δυπίϑηβ, 297 τ" 
Θρούΐύδαδβ, 297 
6 ]δη σοάαθ585, 285 : 
Τ 6 ]οβ, 3558 2 
ῬΘΙΡΗΪ, 527 } 
Θογορῖίδ, 8587 
Ὁΐϊδ, 298 
Θιάντηδ, 259 
ὶτηοοίθβ, 557 
Ἡϊορσπούαβ, 28 
Ῥιοάοτιβ οὗ ΕἸδαθα, 808 
Ὁ οσΘ 65, 866 Απο Ἶ 5 
Τοτηθᾶθ, 809, 847 
Το Βα, 261, 8599 
Ῥίοτθϑβ, Β0η οὗ Αθο]α8, 2608 
 οοϊηιίας, ταθύσϊοδὶ ἱοοῦ, 875 
ὌΓΙ5116, 410, 412 
ὌΓΨαΒ, ΒΕ] ῸΥ ἴου ῬΆ]16Πη6, 275 
Ὄτγδϑβ, ἰαῦμου οὗ ΑτὨ]ΟΟΠ 5, 881 

Ἐρποπαῖβ, στάρι, 385 
ἘΞΠΘηΘΙ5, Βρσίησ, 29 
ἘΞΟΠΐομ, 3599 
Ἐρσυρύ, 8569 
ἙἘσγυρίϊδη βοίϊοη, 406 
Ἐσυνρύϊδηβ, 599 
ἘΠΟΡδηὔπηθ, 569 
ἘΠῚ5, 807 

Ερδεοβίασα, 412 
ἘΡΏΘΒΌΒ, 278, 412 
ἙΡοαβίδ, 297 



ΙΝΏΕΧ ΤῸ ΡΑΞΒΤΗΕΝΙΠΠΞ, ΕΤῸ. 

ἙΤΙ ἀδιηηιβ, 869 
ἘΡίτιβ, 265, 529 
ἘΣΟΪΤΊΒ, ἀδαρμΐοσ οὗ ἘΠίοη, 339 
ἜΣΓΘΒΊΙΒ, 277 
Ἐτίσοπα, 907 
ἘΠΤΊΡΗΥΙΘ, 827 
Ἐσυύμῃθδ, 8585 
ἘΤΥ ΠγΘΔη8, 285 
Ἐπ, τηουηὐαϊη, 88 
ἘπάΟΓΆ, τηοίμοσ οὗ Ῥαγύμθηϊαβ, 251 
ἘΠ ΘΗἰ Δ ΠῚ, 866 ΝΙίοθίδβ ἘΠΡΘ ΗΔ Πτι5 
Ἐυτηδ  π|5, 866 Ἐπιβύαὐ 5 
ἘΠΙΡΒοτίοη, ροθῦύ, 258, 297, 529, 8595 
ἘΠΙΤΨ 8118, δθ5 
Ἐπιβύαηϊι5, πουνϑ δῦ, 412 
Ἐα  ντηΐδ, ̓ 279 
Ἔν]ΡΡΘ, οὐδ 
Ἑνορίβ, 997 

Τογεϊποισμί, ἀοα 685 οἵ, 8527 

αδαθβ, 867 
Οδι!]δβίαπι, 855 
στρ ΟΟΥ̓ΠΘ6Ι105, 252, 258, 257, 297, 

ὅδ], 8571 
αδὺ}5 ἰηνδᾶθ Τοηΐα, 279 
αϑἶαβ, Αα1π5, 868 
αδθπηθ8, 8567 
ΟΘΥΤΌΠΕΒ, 990 
ΑἸδασαβ, 568 
Θσθθκ ΔἢΠ165 οὗ Αϑϑυτίδηβ, 807 
Οτθοκ ουὐϊΐυσα δηα ὑῃ6 οχίρθγηδὶ 
τυ τα, 404, 414 

ατγυπηὶ, 8 
ΟΥ̓ΩΕ5, 406 

ἩΔΌΓΤΟΟΘΟΙΗΘΒ, 412 
Ἠ ΔΙ ἸΘΔΥΠΆΒΒΊΙΒ, 901 
Ἠδίοθαβ, 517 
Ἠδιιηοπΐδ, 8899 
ἨΔΓΡΔΙγΟΘ, 299 
Ἡθοθζουσ, 817 
ἩρΟΒΙΡΡῸΒ οὗ ΜΟΥ ΌΘΙΠδ, 278, 809 
ἬΙΘΗ, 207, 511, 848 
ἨδΙοΔΟΙ, 819 
ἩΘΙΪοΘ, ΤΏΡ, 317 
ἨοΙοἀοτῦϑ, πονϑ δῦ, 403. 412, 418, 

Ἐρυνιϑ: 8905 
ἩΘΙΠΔηΐΟΙ8, ̓ μἰβιοτίδῃ, 3941 
Ἡδτηϊηθ8, 261 
ἬΘΓΙΓΔΟΪΘἃ, 277 
Ἡδγδο 86, 571 

ἩδΙδο]ᾶθβ, αΐμοσ οὐ Ῥδυύμθῖτϑ, 
251 

ἩδΓοι]65, 885, 857, 8565, 8567 
ἘΓΟΓΟΥ 8 ἢ ζογδβῦ, 4683 
ἩΘΙΙ͂ΡΡΘ, 281 
ἘΓΟΙΙΉΘΒ, 908..3588, 8565 
Ἡγτηθβίδηᾶχ, ροθῦ, 269, 8521 
ἩΘΓΙΉΪ ΡΒ, στ ἈΤΗΤη ΙΔ, 251 
Ἡοτοαούμϑ, ᾿Ηἰβύοσίδῃ, 406 
Ἡϊοθύϑοῃ, 819 
ἩΠΠΟΡΐδ, 959 
ἨΠρΡΡδΙΐππ5, οἱ Ηφτδοῖθα, 277 
ΗἸΡΡδυΐπι5, ὑγγδηῦ οἱ ὥνσγϑοιιβθ, 8925 
ἩΊΡΡΟΟΙΘΒ ἐαΐπον οἵ ῬΒΟΡία5, 808 
ἩΠΡΡοΙ γί, 8571 
ἨΌΟΙΏΘΙ, δ, 565, 865, 405 
Ἡποῦ, Ῥ. ὭΣ 406, 415 
ἩνΤΙηΘηΔΘΙ5, 565 
ἩνΡβίογθομ, 8515 
ἩΨ ΒΡ 5, 3521 
Ἡντίθιιβ, 817 
Ἡνϑτηΐηθ δηα Ἡνβιηϊηϊαβ, 412 

ΤΑΙ] ΘΠ π5, 412 
ΤΡοτῖδ, 855 
Τοδτίαβ, 857 
1α8, τηοιιπέδίῃ, 267 
ΤΆ85, 207 
ΤἀΟΙΟΡΠΒΔΠΟΒ, ϑῦῦ 
ΠΙντΐβ, 278, 869 
ΤῊΒΟΠΊΙΒ, 259 

Τοηΐϑ ἰηνδαθα Ὁν αδα]β, 279 
Τοπίδηϑβ, 298 
ΤΡΒΙΟΙ 5, 907 
Τρμϊσοπία, 907 
ΤΡΗΪτηθαθ, 817 
1558, 857 
ΤίΑΙν, 211, 281 
Ἰῆδοδ, οΘδ 
Τύνβ, 295 

ΨΦΆ50ῃ, 599 

Τιδοραδθιηομπίβϑηῃβ, 528 
Τιδοοπία, 805 
Τιαοαΐορ, 809 
Τιατηροία, 855 
Τιατηρθύμυβ, 8519 
Τιτῖβα, 388 
Τι Ιορσοβ, 295, 805 
Τιορϑύντηπιβ, 319 
1.65008, 9519, 529, 9857 
Τιοῖο, 841 

421 
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Τιϑποδαϊδθ. 550 
ΤιΘαοῖρΡοΣ 412 
ΤΙ ΘΟ ΌΡΊ5, θοη οὗ Οβποτηϑαϑβ, 8507 
ΤῸ ΡΡιι8, θοη οἱ Χϑηδηϊαβ, 269 
ΤΙΘΌΘΟΠΘ, 291 
ΤΙΘΙΘΟΡΏΓΤΥΘ, 278 
Του τηηΐτβ οὗ ΟΠὨΐοβ, ροθύ, 521 
ΤΙΟΏΡΊΙΒ, 412. 418 
Τλιοΐδῃ, 252 
Τιγοδϑύιϑβ, 948 
Τινοΐδηβ, 269 
Τγτοῦϑβ, 259 

ΜδοΙοΡ 5, στδτησηδτίδμ, 252, 565 
Μαρπδβῖα, 8509 
ΜδηδδβΒ68, 866 Οοηδύθηϊ!ηθ ΜδΠδ5565 
ΜδΠατοΙνίαβ, 279 
ΜΙ ΔΥΒΘῚΠ165, 281 
Μοράτα, 857 
ΜαοΙ]ϊοοτύθβ, 865 
ΜοΙσι 15, 15] πα, 2608 
ΜοΙ͂55α5, 908 
ΜΙοίαγιογρἤοϑβοβ, 8507 
Μρούμνιηηδ, 519 
ΜΙηθβίδη ὕδ!θβ, 408 
Μιθύιιβ, 279, 285, 298,801, 8515, 529, 

408 
ΜΊΠΟΒ, 507 
Μιύητν ἀαύϊο γὰγ, 251 
ΜΟΘΙῸΌ, φροθύβϑβ, 991 
Μαυηϊδιβ, 511 
Μντοίπαβ, 3569 
Μγτ]θα, 251, 845 
ΜνΌ]ΠΘηΘ, 869 
Μνυνίομ, 569 

Νδηΐβ, 525 
Ναχίδῃβ, 285, 91 
ΝάΧΟΒ, 815, 817 
Ν βϑογᾶ, 810 
Νρδηΐῃθβ, 9541 
ΝοΙθαβ, 299, 8501 
ΝΟΙΠΔΊΒ.8, 5171 
ΝοΓΘαβ, 800 
Νίοαθδ, 951 
ΝΙοδθπδῦμβ, ρΡοθῦ, 259, 298 
ΝΙΟΔΠΩ͂ΘΙ, Ῥοοῦ, 267, 8345 
Νίοδπᾶτα, 991 
ΝΙοθῦδβ ΤΠ ασθηϊ δ Πι8, πον δύ, 411, 

Νίορο, 541 
Νίδβιβ, 859 
Νυψβδ, 279 
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Οἀοτηϑηΐὶ, 378 
Οθουβδ, 298 
Οδβποιηϑῃβ, 807 
ΟΘΠΟΏΘ, 2607, 841 
ΟΘΠΟΗΘ, ᾿ἰβαπα, 857 
Οβμορίοῃ, 517 
Οδὔύδθδηῃϑ, 527 
ΟἸνΗὐΠ5, 511 
Οτἰθηΐδὶ θἰθιηθηῦβ ἰπ ασθοκ Πούϊοηῃ, 

404, 405, 414 
Οτίοῃ, 3517 

ῬΆΠ]ΘηΘ, 278 
Ῥδηῃογδαΐο, 817 
Ῥδηΐδρτιοι, 408 
Ῥδηΐηθδ, 406 
ῬΑΙΒ, 866 ΑἸΘΧΘΠ ΘΙ 
Ῥατυποπίαϑ, 251, 408, 409 
Ῥαρίοταϊϊα, 412 
ῬΕΙδι5, 89} 
ῬΘΙΟΡΟΠΏΘΒΘ, ΣΝ 917, 828 
ῬΘΠΒΘΙΟΡΘΒ, οθῦ, 
ῬΘηἑΠΘΙΒ, 880 
ῬρΙΔΠΑΘΥ οὗ Οοτϊηίῃ, 311 
ῬΘΙΒΘΊΙΒ, ΒΒ ηα οὗ ῬΗΠΟΡΐα, 909 
Ῥογβίϑη Πούίϊοῃ, 407 
Ῥουβίδηβ, 828 
Ῥρύγοηϊαβ, 408 
ῬΠδΘάϊα, 871 
Ῥηδηΐαβ οἵ ἘΕΤΘΒΊΙΒ, ΘὨΪΟΒΟΡΠΙΘΙ, 217 
ῬΏΔΓΤδΧ, 289 
ῬΏΆΥΊΠΙΒ, 927 
ῬΏΉΘΓΔΘ, 273 
ῬὨΙΔΘΟΏΙΩΘ, 901 
Ῥῃϊούδβ οἵ ὦοο, Ρορθῦ, 2608 
Ῥῃϊορία, 8 
ΥΤΤΥΥΣ ΤᾺ Ὧ69 
ῬὨΏΪΙ]ΟΤΗΘΙ, 905 
ῬΗΠούδαΒ, 8541 
ῬΒοΡίαβ, 801 
ῬΠΟΟΪβ, 896 
ῬΒΟΓΟΠΘΈΒ, ζαῦμου οἱ ΠΡ ΈΟΗΝ; 259 
Ῥῃοίϊβ, Β͵ΡΆΙΩΤη τίϑη, 4 
Ῥῃγυσίαβ, 901 
Ῥῃηύηΐδ, 321 
ῬΏΨΙΆΓΟΠΙΒ, 805, 8527. 957 
ῬίδΒ.8, 999 
Ῥίτθπρ, Βρτίηρ, 808 
Ῥιβιαΐοο, 819 
ῬΙαξατοὶ, 284, 289, 808, 824 
ῬΟΙΠ Δ ΠΊΒ, Ῥοθῦ, 868 
ῬΟΙΨΡΊΙΒ, 581 
ῬΟΊΨΟΙΘΒ, Ῥτούμου οἵ Ῥοινοῦϊίθ, 287 
ῬοΙνψουθ, 285 
ῬοΙντηθία, 268 

πα : Νυλνῶν, 2 ν τὸ μ. αὐ  δδυδο λει 

ΠΝ ἐδ νισνι.». νὼ. 
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Ῥοπίϊο (ὲ.6,. ΟΟ]ΟΠ 81), Ῥοΐβοηϑβ, 8561 
Ῥοβίάοπ, 369 
Ῥτίδτη, 2 967 
Ῥτοἀτοταυϑ, 866 ὙΠοοάοσι5 Ρτο- 

ΤΉΤΙ5 
ῬτΙοΙηΘάοημ, 8315 
Ῥγοροηιρίϊδοη, 909 
θάνω ὁ δ᾿ 1.65005, 3515 
ῬΥττΠΊ5, 852 

ΠΠΘΒΌ5, 845 
ἘΠοάδηπΕ5, 412 
ἜΠΟΘΟ, 261 

ϑΔΙΉΟΒ, 531 
Βαγαΐβ, 521 

ΒΘύΓΔΟΠΙΙΒ, Ἰῖνοσ, 961 
ΒΗΔΚΘΒΡΘΆΓΘ, 408 
ΒΊΟΥ, 598 
ΒΙτητηΐαβ οὗ ἘΠΟᾶΘ65, 841 
ΒΙΠΟΠΪΒ5, 412 
ΒΙΌΠΟΗ, ̓ κίησ οὗ {Π8 τππράμος ΡΥ) 
ΒΙἐποπίδη 188 (ὑν5), 2 
ΞΟΡΒΠΟΟΙΘ65, ρΡοθῦ, δρ8, τδ 
ϑραγΐδ, 5323 
ΒΡΟΓΟΉΘΙΠΒ, 967 
ΒΌΔΡΉΨΠΙ5, 261 
ΒΌΓΟΠΘΥ ΙΒ, ΟἹα ΠΆΤη6 οὗ ΝάΧΟΒ, 817 
ΒΌΓΨΤΩΟΗ, τίνοσ, 369 
Βύνχ, 8358 
ϑυ]Ἃ85, στδτητηδτίδη, 351 
ΒΣΤΘΟΊΒΘ, 925 

Ταπδΐβ, σῖνοσ, 278 
Τδηίδ!μ5, 5941 
ΤΔΤΙΞΊΙΒ, 859 
Ταίΐϊτβ, 866 ΑΘὨΪΠ65 Ταῦ 
Τδυομοῖτα, 371 
Τϑίδτηοπ, 8529 
ΤΘΙΒΘΟΠΊΙΒ, 265 
ΤΘΙΘΡἤα5, 5867 
ΤΟΙΘαΒ, ΤΑΊ ΠΟΥ οἵ ΟἸΣΤΏΘΠΊΒ, 297 
Τοπθ8, 3569 
Τοστηθτα, 845 

Τούμδ, νδτίδηδ πᾶτηθ οὗ τηοΐμοι οὗ 
Ῥδυύῃθπῖβ, 251 

Τούῃνϑβ, 8588 
ΤΉΔΤΙΗΡΘ, 387 
ΤἬΉΏΔΙΉΥΤΔΑΒ, 9590 
ΤΠατσεῖία, 287 
ΤἬΉΘΑσΘΠ65 8πα ΟΠ δτίοΙθα, 412 
ΤΉΘΑΘΘΗΘΒ, ἸΟΡΟΟΤΆΡΠΘΤΙ, 273 
ΤΉΘΟΘΟΓΕΒ ῬΓΟΘΤΟΤΊΤΙΒ, πον ἰβῦ, 4132 
ΤῊΘοΡἤτγαβύιβ, 285, 8515 
ΤΉΏΘΓΑΘΘΣΙ, 299 
ΤΉΏΘΒΘΙΙΒ, 511 
ΤΠἼοϑηιορἠοτία, 279 
ΤΉ ΘΒΘΔΙΔΠη5, 271, 527 
ΤΉΘΘΒΑΙν, 289 
ΤΗρΟΙβ, 3521 
ἜΠΡ 66, 279, 511, 517, 590 
ΤΏΉΠ]6, 412 
ΤΗντηοοδίεββ, 866 Τἰτηοθύθβ 
ΤΊ ΘΓ 5, 962 
ΤΙΓΏΒΘΤ5, Ηἰβίοτίδῃ, 555 
ΤΊτηΟΟΙ68, 408 
ΤΥϑοΐβ, 567 
Ττασαβία, 2938 
ΤΥΔΙΏΌΘΙ5, 329 
ΤτοΘΖθῃ, 597 
Ττοΐδη8, 8509, 8543, 3547 
ΤΤΟΥ, 269, 8541, 8345 
ΤΥΡΠΓοβθιβ, 367 
ΤΥΤΘ, 412 
ΤΥΤΪΠΏΓΠΊΔΒ, 265 

ὉΠγϑβοβ, 263, 265, 297 

γε, 592. 8568 

“Χδηδηΐπβ, Γδύμου οἵ ΤιΘ οἴ ρΡιβ, 269 
ΧΑΠΗΥΠΊΒ, Ὠἰβίοτίαη, 341 
ΧΑηΐῃαβ, Πυθα πα οἵ ἨΘΙΡΡΘ, 281 
Χαηύμι5, οὗ βδτηοβ, 8531 
Χαπίμαβ, οἵ ΤΟΙΙΠΊΘΓΆ, 945 
ΧΕΠΟΡΠΟΠ, Ηἰϊβίοτίϑῃ, 06 
ΧΘΠΟΡΠΟΗ, που δύ, 412 

Ζρυϑβ, 3507, 407 
ἔτνΣ, δοα οἵ ποβρ  α!ὖν, 8501, 808, 

18 
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ΤΗΕ [ΟΕΒ ΟἸΙἸΆΘΘΙΟΑΙ, 
ΠΙΒΚΑΒΥ. 

ΥΟΚΌΜΕΘ ΑΙἸΒΚΕΑΡῪ ΡΟΒΙΙΘΗΒΌ. 

,αἰΐϊπ Αἰδοτς. 

ΑΡΌΠΕΙΌΘΒ. Τηε Οοϊάεξηῃ 455. (Μείδιμούρμοβαθβ.) Τυδηξ. ὈΥ͂ 
νν. Αἀϊ]ησίοη (1566). ἈδνΙβεα Ὀγ 5. (σδβεϊεα. «1 οὶ. 

ΠΆΑΝΘΆΕΒ; ΟΕἸΝΤΙ, ΑΚΘ. ὝΤταηβ. ὃγ Ἀ: 6, Ῥεδϑικεῖξ. τ Ὑοὶ]. 
ἘΠ ΌΕΡΤΙΒ ὋἜὙΠΕεΕ, Ὀγ' Ἔ- ΝΥ: ᾿Οοέηΐξῃ 1 ἘΠΓΒΒ1. 09. 
πὰς Ὦνν ἰς Ῥ. Ῥοείραία,; ῬΡῬΕΝΝΙΟΙΕΙΜ ΝΕΝΕΕΊΞΘ. 
ἜΓΙ πε ΡΥ 1. νν. ΜΈΟΙΚ41). “1 ΟΪ]. 

ΙΒ 9Ὲὺ ΕἸΝΤΙΡΌΘ.. Τγδηθ, ὉῪ Η, Βδοϊζπαίη, ὁ ΝΟ. 
ΟἸΘΟΕΕΟ: Ὲ ΟΕΕΙΓΠ5. Τιϑηβ. Όγ δ α]ίοσ Μ|Πθσ. 1 οὶ. 
εἰσ ΤΊ ΒΕΒ ΤΘ' ἈΤΤΙΟῦΘϑ.. Τιρπξ. ὉγῪ Ἔ, Ο. 

γυϊηςίεαι. ΜΟΙ] 1 δηά 11. 
ΟΟΝΕΈΘΘΙΟΝΘΒ ΟἿ 517. ΔυΘΟΌΘΤΙΝΕ. Ττχαϑηξ. ὃν ΥΥ. νναιίς 

{169}} “2 Κοϊς. 

Ε΄ --- ΟΕ ΑΝῸ ἘΡΟΌΕ5. Τιτδπβ. γ Ὁ. Ἐ. Βεημηείς, 
1 ΝΟΙ. 

ὈΝΤῸ: ἩΡΕΒΟΙΘΕΒ ΑΝῸ ΑΜΟΕΕΘ.. ΤὙτᾶπβ, Ὁ Οιδηΐ 
ΘΠονγεγηδη. 1 δοΪ. 

δι τ: ΜΕΤΑΜΟΚΡΗΟΘΈΘ, ὝΤταηβ. ὉγῪ Εν 1. ΜΊΠΟΣ 
2 δ οἹ5. 

ΡΕΤΕΚΟΝΙΌΣΝ. ὙΤταηβ. Ὀν Μ. Ηδϑεϊηθ; ΞΕΈΝΕΟΘΑ : ΑΡΟΓΟ- 
ΕΟ ΥΝΤΟΡΙΘΙ: Ὑσαης: Υ. Ἦν: Ηἰ Ὦ. ουβο; αν οὶ. 

ΡΙΑῦΤΟυϑ. “Τιδηβ. Ὀγ Ῥαὰὺὶ ΝΊχοη. Χοὶ. 1. 

ΡΙΗΝΥ: ΤΕΤΤΕΚΒ. Μὲειϊπιοίῃβ Ὑγαπβίαιοη γενεά ἈὈὉΥ͂ 
ὌΠ ΕῚ  Ἡυπσρη. 2 ΝὸοϊςΞ. 

ΝΟΡΕΕΤΙΠΝ, Ὑταηδ. ΟἿ ΗἩ. Ἐς Βαϊέσ. αὐ ο]. 

ΞΟΝΕΟΑ: ἘΡΙΒΘΤΌΕΚΑΕ. ΜΟΒΚΑΙΕΒ. Τταηβ, Ὁ Ε. Μ. 
αυτηπιοσθ. ΚΟΪ. 1. 

ΞΕΝΕΟΘᾺΆ : ΤΕΑΟΘΈΌΙΕΘ, Τυδηδβ. ὃγ Εἰ, 1. Μη]ου. 2 δοῖξ. 

ΕΒΟΝΙΞ. ὝὍτβης. ὃγ ]. (, Κοϊίθ. 2 οἱ. 
ΤΑΟΙΓΌΒ: ὈΙΑΤΟΟΌΞ. Τιεᾶηβ, ΌΥ 81: νη, Ῥείδσβοῃ » 
ἈΑΘΒΙΟΟΙΑ ΑΝῸ ΟΘΕΆΈΜΑΝΙΑ. Τιᾶηβ, ὈΥ Μαϑιιοθ 
Ηαυϊίοη, 1 ΝοΪ. 

ΤΕΚΕΝΟΕ. ὙὍΤτδηβ. Ὀγ 7οῃη ϑασοαπηῖ, 2 ΚὟοΪ5, 

Ἶ 
" 



Οτεορ Ααίδοτ. 

ἈΘΓΗΙΠΙΠΤΙῈΞ ΤΑἈΤΙΌΘ. Ὕταηβ. ὈΥ 5. πεῖ τοὶ 
ΑΡΟΙΙΟΝΙΘ ΚΗΘΌΙΘΘΙ Ὑγππε ον Κ΄ Ο: επί χοϊ. 
ΤΗΒΕ ΑΡΟΘΤΟΙΙΟ. ΒΆἈΤΗΒΘ. Τυδηβα Ὁ ἸΚΊΥΘΟΡΡ [μ6[κ6. " 

2 ΝΟΪΞΕ: 
ΑΡΡΙΑΝΘ ἜΟΜΑΝ ἩΗΙΘΤΟΕΚΥ͂. ὝὙταπΞ. ὉΥ οτγταςε ὙΝΒϊία. 

4 ΝοἹ5. : 
ΘΑΡΗΝΙῚΘ ΑΝῸ ΟΗΠΟΕ. ὙπΠογη]ον᾽5 Τυδηβ᾽αιίοη σον θά 

Ὀγ ]. Μ. Ἑάπιοπάβ ; ΡΑΚΤΗΕΝΙΌΒ. Τιδη5. Ὀγ 5. ἀδβεῖβα. 
ΤΟΙ. : 

ὍΙΟ ΘΟΑΘΘΙΌΘΚ: ΚἘΟΜΆΑΝΒΗΙΘΤΘΕΝ, Ὑγδῆξ: γ ἢ (θεῖν. 
ΓΟ 15. ΤΙ ΤῊ Ὑν ἀν: 

ἘΌΕΙΡΙΘΕΘ. Ὅταπβ. ΌΥ Δ. 5. αν: 4. δοῖβξ. 
ΘΟΑΙΕΝ : ΟΝ ΤῊΝ ΝΆΤΌΞΑ ΒΑΘΘΈΛΓΕΙ: τ υτηβ, Υ 

Ἂς 1]. ΒΡΘΘΙΕΣ. ἃ ΝΟ: 
ΤῊΗΒ ΘΟΕΒΕΚ ΑΝΥΠΟΕΟαΥ.. ὙΤτρης Υ ν᾿. π΄ Ῥϊοη. 

ἡγοΙσ ΣΤ: 1 ΠΠ͵ ΘΝ. 
ΤΗΝ ΔΕ ΒΕΚ ΒυΟΟΙΙΟΙΡΘΕΤΒΙΓΗΕΘΟΘΒΈΓΙ ΕΞ ΤΟΝ 
ΜΟΘΟΗ 5). -Τταῦβ. ὃγ.1. Μ. Βασποπδς τοῦ 

ἨΕΒΊΙΟΙ ἈΝΤ ὙΤΠΕ ΗΟΜΈΕΕΙΟ ἩΥΝΝΕ πον 
Ἡ. ἃ: Ἐνεΐγη ὙΥμ16. τ γΟΙ. 

ΤΌΊΙΑΝ. ὝὙταηβ. Ὀγ νη λεγ ανε τρί. ΜοΪΚ. 1 δηᾶ 11. 
ΤΌΓΙΑΝ.. Τιδηβ. Ὁ Δ. Μ. Ἡαταδῆσι ΜγΟ]ε: ΘΠ ΕΠ 
ΜΑΒΟῦΝ ΑΒΕ ΤΌΘ.  ΎΣαπε: ὉΥ Οὐ ἘΞ  δΙδο. αὐ νοϊ.: 
ΡΗΠΟΘΤΈΑΤΟΌΞΒ ΤΗΝ ὙΠῈῈ ΟΕ ἈΑΡΟΒΕΘΝΙΠΒ ΟΝ 
ΤΝΑΝΑ. “Ὑτδηβ. Ὁ Εν ΟΠ οη θοασο, Φ ΝΟΙΕ. 

ΡΙΝΌΆΕ. Ἴγαπβ. ὃν 51}. ἘΠ᾿ θην 0] 
ῬΙΆΤΓΟ, ΕΠΤΗΥΡΗΒΚΟ, ἈΡΟΙΘαν ΞΟΕΙ ΟΣ 
ῬΡΗΛΑΈΕΌΒ. ὙΥΔΩΝ. ΠΥ ΗΟΝ. ἘΟΕΕ τ 

ΡΙΣΤΑΈΚΟΗ: ΤΗΝ ῬΑΒΑΙΙῚ, ΤΕ πο 
ῬΟΥηΓ ᾿ς ΟΞ, ΤΙΣ ΈΕΙ. ΝΣ 

ῬΡΕΟΓΟΡΙΠ5. ὙὍταηβ. ὉΥ Η. Β. Ἰδενίηρ. ΨΟΪ5. 1 556 ΝΠ] 
ΟΙΝΤῸΘ ΘΜΥΚΝΑΕΌΘ. Ἐταῆβ. Ὀγ Δ. 5. νᾶγ. 1 οὶ. 
ΞΒΟΡΗΘΟΙΚΙΕΘῈ Π δεϑ. ΕΥ̓͂ ἘϑεούχεοΣ ἐν οἷν 
5Τ. ἸΤΌΉῊΝ ΘΑΜΑΘΟΒΝΕ: ΒΑΒΙΑΑΜ ΑΝῸ ΙΟΆΘΑΡΗ. 

Τίβη8. Ὀγ {πε Ἀδν. ἃ. ἈΚ. ννοοάνατγά δπμὰ Ἡδτοὶα Μαίηργ. 
ΤΟΟΙ: 

5ΤΈΕΑΒΟ :  ΘΕΟΘΈΕΚΑΡΗΥ, ΤὭΤιαθβ. Ὀγ. Ποῖα ΚΕ. Π0Πδν 
Δ απ; 

ΤΗΒΟΡΗΚΑΘΤΟΒ: ἘΝΟΌΙΕΥ ἽΝΤΘ ΡΕΑΝΤΒΙ τῶ το 
Ὀγν 9: Αὐὐθυγ Ἡοτί, Βατί. 2 οΪἹβ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΟΥ̓ΚΟΡΑΒΌΙΑ. . Τιᾶηβ. ὉΥ δεν ΜΠ1δΟῚ. 
2 δοἸ]5. 

ῬῬΕΒΟΚΡΙΨΕ ῬἘΚΟΘΒΡΕΦΤΟδ ΟΝ ΜΘΡΣΤΟΙΘΟΙΣ 

ΙΓοὐᾶο -« - ΨΙΠΠΑΜ ΒΕΙΝΕΜΑΝΝ. 
Νενν Ὑοῦβ τ - -ΦΡ ΡΟΤΝΑΜ’Β 50Ν5. 



Ὺ ὦ 2 

ἣν Ξ ἐν ὐρδὶ ΡΝ 
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δ Οὐξξν'8 ΡΆΑΚ οῆεβο τ 
ΤΟΚΌΟΝΤΟ -- δ, ΘΑΝΑΡΑ 

ἰοϑός 



ΣΉΝ ππρης 

τος ΤΗΣ ἘΡΕΙΣ 

ΠῚ 

ππαν 


